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Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši, dober dan. 
Pričenjam 9. sejo republiškega zbora, ki sem jo sklical na podlagi 168. člena 

ustave SR Slovenije in 57. člena poslovnika republiškega zbora. 
Za današnjo sejo so se opravičili: Vladimir Vrečko, Karel Forte, Maks 

Jamšek, Ivan Renko, Franci Kuhar, Edo Brajnik, Stane Kavčič, Miha Prosen, 
Leopold Krese, Jože Brilej in Ivan Pučnik. 

V smislu 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije vas obveščam, da so 
bili sprejeti naslednji predpisi: 

— v republiškem zboru in enotnem zboru delovnih skupnosti: predlog 
zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje dejavnosti republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije; predlog zakona o 
proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1970; predlog odloka 
o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih 
organizacij, ožjih družbeno-političnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR 
Sloveniji za leto 1970; 

— v republiškem in gospodarskem zboru: predlog zakona o določitvi pri- 
spevka, ki ga plačujejo gospodarske organizacije v republiške skupne rezerve 
gospodarskih organizacij v letu 1970; predlog zakona o spremembah zakona 
o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966— 
1970; predlog zakona o vodnem prispevku; predlog zakona o filmskem pri- 
spevku; predlog zakona o obrtnih nabavno-prodajnih zadrugah; 

— v republiškem in socialno-zdravstvenem zboru: predlog zakona o uvedbi 
pravice do izjemne pridobitve pokojnine za delavce v premogovnikih; 

— v republiškem zboru in zborih delovnih skupnosti: predlog odloka o 
delovnem področju zborov Skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih 
morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v Skupščini SR Slovenije in o 
razmerju med zbori Skupščine SR Slovenije pri njihovem delu. 
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V smislu 210. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije vas obveščam, da 
je ustavno sodišče Jugoslavije z odločbo številka 41/69 z dne 3. novembra 1969 
odločilo, da 1. člen republiškega zakona o najvišji meji, do katere se sme 
določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev, ni 
v nasprotju s četrtim odstavkom 77. člena temeljnega zakona o organizaciji 
in financiranju socialnega zavarovanja in z ustavo in zavrnilo predlog komu- 
nalne skupnosti socialnega zavarovainja delavcev Celje za presojo skladnosti 
omenjenega republiškega zakona z zveznim zakonom in ustavo. 

Nadalje vas obveščam, da ste prejeli poročilo izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o urejanju problema nadaljnje uporabe kapacitet višje stoma- 
tološke šole v Mariboru in mnenje odbora za prosveto in kulturo republiškega 
zbora, ki je to poročilo obravnaval. Ti poročili se nanašata na sklep, ki smo ga 
sprejeli na 5. seji dne 1. oktobra 1969 in ki določa, da mora izvršni svet 
Skupščine o reševanju vprašanja o nadaljnji uporabi prostorov višje stoma- 
tološke šole v Mariboru poročati najkasneje v roku treh mesecev. 

20. februarja letos sem vas obvestil, da bom predlagal razširitev dnevnega 
reda in sicer, da bi dnevni red za današnjo sejo razširil še z dodatno točko, 
to je »spremembe statuta cestnega sklada SR Slovenije«. Predlagam, da to 
novo točko vstavimo za sedanjo 15. točko, dosedanja 16., 17. in 18. točka pa 
postanejo 17., 18. in 19. točka. Mislim, da se s tem predlogom strinjate. (Vsi 
poslanci se strinjajo.) Predlagam torej naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 8. seje republiškega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog sklepov za uresničitev sklepov in priporočil za izpopolnitev 

sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV; 
4. osnutek sklepa in priporočila o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj 

komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji; 
5. predlog zakona o dopolnitvah zakona o komunalnih taksah (uskla- 

jevanje); 
6. osnutek zakona o geodetski službi; 
7. predlog zakona o varstvu narave; 
8. predlog za izdajo zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje 

odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča; 
9. predlog zakona o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice 

uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo; 
10. osnutek zakona o odstopu republiškega prispevka iz osebnega dohodka 

v premogovnikih zaposlenih delavcev republiškim skupnim rezervam gospo- 
darskih organizacij; 

11. predlog za izdajo zakona o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim 
časom, o uvedbi dela prek polnega delovnega časa in opravljanju dela, ki se ne 
šteje za delovno razmerje; 

12. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Prešernovem skladu; 

13. predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti pedagoškemu 
inštitutu na univerzo v Ljubljani; 

14. osnutek zakona o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije; 
15. predlog za izdajo zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi 

vozili; 
16. spremembe statuta cestnega sklada SR Slovenije; 



9. seja 5 

17. predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, 
gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije za pro- 
učitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja; 

18. predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega 
in gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev in izdelavo pred- 
logov v zvezi s problematiko vseh oblik državnega kapitala in skladov; 

19. volitve in imenovanja. 
Je kdo proti takšnemu dnevnemu redu? (Nihče.) Vidim da ne, zato lahko 

sklepam, da se strinjate s predlaganim dnevnim redom. 

Prehajamo takoj na 1. točko dnevnega reda, in sicer odobritev 
zapisnika 8. seje. 

Zapisnik ste prejeli. Morda ima kdo kako pripombo ali dopolnitev? (Nihče.) 
Ker ne vidim nikogar, da bi se javljal, ugotavljam, da je zapisnik 8. seje 
republiškega zbora odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Najprej imamo tri poslanska vprašanja, ki jih je postavil tovariš Cene 
Matičič. Na njegovo vprašanje z dne 29. 12. 1969 bo odgovoril Riko Jerman, 
republiški sekretar za finance. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci? 
V odgovoru na prvotno zastavljeno vprašanje tovariša poslanca Ceneta Mati- 
čiča je bila njegova zamisel odklonjena. Odklonilno stališče in vsebina odgovora 
sta bila osredotočena le na argumente, ki jih je v svojem vprašanju navedel 
tovariš poslanec. 

Poslanec tovariš Cene Matičič predlaga v dodatnem vprašanju dolžnost 
javnega in anonimnega objavljanja »lestvice tisoč občanov«, ki so v preteklem 
letu v davčnih prijavah navedli najvišje osebne dohodke. Hkrati vprašuje, 
kakšno je stališče izvršnega sveta glede tega predloga, oziroma ali je izvršni 
svet pripravljen prevzeti pobudo za uzakonitev tega predloga. 

Odgovor je tale: Po sedaj veljavni zakonodajni ureditvi so podatki v davčnih 
prijavah o doseženih dohodkih uradna tajnost, kar je določeno v 137. členu 
temeljnega zveznega zakona o prispevkih in davkih občanov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se ne strinja s takšno sedanjo ure- 
ditvijo, torej s takšno ureditvijo, ki razglaša davčne prijave kot tajnost, zato 
se bo izvršni svet skupno s pristojnimi republiškimi upravnimi organi v 
postopku splošne revizije zvezne in republiške davčne zakonodaje zavzemal 
za ustrezne spremembe. Zakonodajno iniciativo bo dal izvršni svet skupaj z 
drugimi potrebnimi spremembami davčne zakonodaje. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Jože Božič, republiški sekretar za delo 
bo odgovoril na poslansko vprašanje tovariša Ceneta Matičiča, prav tako z dne 
29. 12. 1969. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke, tovariši poslanci! 
Poslanec republiškega zbora tovariš Cene Matičič je v zvezi s prejšnjim vpra- 
šanjem vprašal, na kakšen način namerava izvršni svet realizirati vsebino in 
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zahtevo 13. odstavka 1. poglavja resolucije prve seje republiške konference 
Zveze komunistov Slovenije. 

Na zastavljeno vprašanje dajemo tale odgovor: Znano je, da so podatki 
o davčnih prijavah o doseženih dohodkih uradna tajnost po 189. členu repu- 
bliškega zakona o prispevkih in davkih občanov. Če naj bi za redno prikazovanje 
osebnih dohodkov zaposlenih in javnih delavcev uporabili omenjene podatke, bi 
bilo potrebno najprej spremeniti določbo 189. člena citiranega zakona in po- 
oblastiti pristojne organe, da po opravljeni odmeri javno objavijo višino osebnih 
dohodkov posameznih občanov. "Velja pripomniti, da tudi ustreznih statističnih 
podatkov ni na razpolago1, ker se v takem smislu kot je formuliran citirani 
13. odstavek prvega poglavja resolucije republiške konference ZK Slovenije 
sploh ne zbirajo. Zavodi za statistiko zbirajo podatke o osebnih dohodkih po 
stopnjah strokovne usposobljenosti in po razponih enkrat letno po posebnem 
odloku zvezne skupščine. Sicer pa je treba tudi glede objavljanja statističnih 
podatkov upoštevati določbe 26. člena temeljnega zakona o statistiki. Ta določa, 
da veljajo za uradno tajnost od posameznikov zbrani statistični podatki, ki se 
nanašajo na njihove osebne, družinske in premoženjske razmere. Menimo1, da 
obstoječa ureditev navedene problematike ni primerna in se bomo zato zavze- 
mali za tako ureditev vprašanja, ki ustreza intencijam poslanskega vprašanja. 
Sicer pa izvršni svet sodi, da bo potrebno novelirati 189. člen republiškega 
zakona o prispevkih in davkih občanov in s tem omogočiti javnost prijavljene 
višine osebnih dohodkov, kar pa hkrati z dogovorom o družbenem usmerjanju 
delitve dohodka zagotavlja ustreznejše urejanje navedene problematike. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miran Gosi ar: Tretje vprašanje tovariša Ceneta Matičiča 
je bilo postavljeno 26. 1. 1970. Nanj bo odgovoril Ivan Zupan, član izvršnega 
sveta. 

Ivan Zupan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Cene 
Matičič, poslanec republiškega zbora te skupščine je postavil poslansko vprašanje 
glede slovenske avtomobilske industrije. Vprašanje bi delil na dva dela. Najprej 
bi govoril o tako imenovanih gospodarskih vozilih. Znano je, da so konec 
januarja tega leta podjetja TAM Maribor, Karoserist Maribor, Avtomontaža 
Ljubljana, Vozila Gorica in Karoserist Novi Sad sklenili pogodbo o poslovno- 
tehničnem sodelovanju na tem področju. Tako nastaja nova asociacija za pro- 
izvodnjo tovornih vozil, avtobusov in priklopnikov in predstavlja nov moment 
v razvoju proizvodnje gospodarskih vozil v Sloveniji. 

Drugi del mojega odgovora se nanaša na proizvodnjo osebnih avtomobilov. 
Zunanjetrgovinski in devizni predpisi omogočajo in stimulirajo nove ko- 

operantske in druge odnose med našimi podjetji in proizvajalci avtomobilov 
v glavnem na Zahodu in tako nastajajo nove montažne kapacitete. Na vidiku 
pa je zaostritev ustreznih predpisov, zato bodo morala podjetja voditi tako 
politiko lastne industrializacije, da bodo v novih pogojih lahko delovala. Če pa 
bodo pri tem ugotovljeni skupni interesi in izkazana volja sodelovanja, bomo 
pri realizaciji teh interesov tudi aktivno prisotni. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Potem imamo troje vprašanj poslanca 
Ivana Krefta. Na prvo vprašanje z dne 7. 1. 1970 bo odgovoril tovariš Riko 
Jerman. 
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Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš Ivan Kreft, poslanec republiškega zbora je poslal tole poslansko vpra- 
šanje: »Glede na to, da banke upoštevajo pri dodeljevanju kreditov in hranilnih 
vlog za razširitev osnovnošolskega in otroškovarstvenega prostora tudi poreklo 
hranilnih vlog, so seveda zopet prizadeta najmanj razvita območja, kjer ni 
mogoče zbrati niti relativno toliko hranilnih vlog, kolikor v mestih in industrij- 
skih krajih, koder živi prebivalstvo z večjim osebnim dohodkom in kamor se 
stekajo zaradi večjega zaupanja in jamstva tudi prihranki varčevalcev s 
podeželja.« 

V tej zvezi prosim odgovor na vprašanje: »Ali ne bi kazalo omenjenega 
financiranja urediti tako, da bi bila sredstva iz hranilnih vlog pod sedanjimi 
pogoji na razpolago najbolj razvitim območjem, sredstva republiške skupnosti 
otroškega varstva in republiške izobraževalne skupnosti pa za gradnje na 
najmanj razvitih območjih. Kreditiranje iz obeh virov v različnih kombinacijah 
pa bi veljalo za srednje razvita območja. To bi bilo tudi v skladu s sprejeto 
resolucijo in že v letu 1970 bi bil dosežen viden napredek na najmanj razvitih 
območjih, saj bi v celoti izkoristili razpoložljiva sredstva iz hranilnih vlog.« 

Na to odgovarjam takole: Ne glede na to, da gre za zvezni predpis, v 
katerega republika ne more posegati, menimo, da glede na vlogo in naloge, 
ki jih imajo v naši sedanji ureditvi banke, ni mogoče posegati v njihove 
odločitve glede dajanja kreditov dlje, kakor je že posegel zakon, ki omogoča 
financiranje iz hranilnih vlog. 

Pravna ureditev, po kateri naj bi banke dajale kredite najbolj razvitim in 
srednje razvitim občinam, bi vnesla mnogo nejasnosti. Trdimo celo, da ne bi 
bila koristna celo manj razvitim občinam, saj je tudi zanje često zelo racionalno, 
da najemajo kredit pod manj ugodnimi pogoji in hitro gradijo, medtem ko bi 
morale sicer zaradi svoje šibkejše razvitosti zbirati svojo udeležbo skozi več let. 
Tako se izognejo znanim stalnim podražitvam gradbenih storitev, prej pa tudi 
dosežejo normalizacijo v razpoložljivem šolskem prostoru. 

Poleg tega bi morali, če bi hoteli vaš predlog uveljaviti, določiti s pred- 
pisom tudi merilo za razvitost in nerazvitost, torej za dva zelo relativna pojma. 
Vse, kar bi lahko o njima povedali, bi bilo zelo subjektivno in tudi samovoljno, 
saj nista pri nas niti družbenoekonomsko niti politično opredeljena. 

Izobraževalna skupnost in skupnost otroškega varstva ravnata s sredstvi, 
ki so jima zaupana v upravljanje, po merilih, ki sta jih sami sprejeli in ki sta 
zanje tudi družbeno-poltično odgovorni. Pri tem si prizadevata, da bi odpravili 
tiste družbeno-politične in socialne probleme, ki so na njunih področjih najbolj 
pereči. Znano pa je, da je njun osrednji interes zagotoviti s svojimi sredstvi 
poseg na tista območja, kjer občine in občani iz ekonomskih razlogov niso 
sposobni sami reševati problemov. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Marjan Dolenc, član izvršnega sveta, bo 
odgovoril na drugo poslansko vprašanje tovariša Ivana Krefta, in sicer z dne 
12. januarja 1970. 

Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, ker sta vprašanji tovariša Ivana 
Krefta in vprašanje tovariša Jožeta Dernovška vsebinsko povezani, bi prosil 
za dovoljenje, če lahko odgovorim na obe vprašanji hkrati. 

Predsednik Miran Goslar: Seveda. 
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Marjan Dolenc: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec Ivan Kreft 
je postavil naslednje vprašanje: »Katerim razlogom, okoliščinam, vzrokom ali 
pomislekom je prepisati, da tudi po enem letu še ni mogoče uresničiti soglasnega 
sklepa republiškega zbora z dne 23. 1. 1969, po katerem naj bi sekretariat za 
gospodarstvo SR Slovenije pripravil gradivo, ki bi omogočilo republiškemu in 
gospodarskemu zboru naše skupščine argumentirati razpravo o problemih, ki so 
glede reforme odprti na relaciji republika—federacija.« 

Na vprašanje poslanca Ivana Krefta dajem naslednji odgovor: 
Analiza o gospodarskem razvoju Slovenije s primerjalnimi podatki za 

Jugoslavijo in republike je izdelana. Pripravil jo je zavod za planiranje SR 
Slovenije. Konec marca bomo predložili predlog za izdajo resolucije o dolgo- 
ročnem razvoju SR Slovenije, ki bo vsebovala teze ter stališča o mestu Slovenije 
v dolgoročnem razvoju Jugoslavije. V mesecu aprilu bo zavod SR Slovenije za 
planiranje posredoval material »Cilji in predpostavke srednjeročnega plana SR 
Slovenije«. Izdelan je tudi obsežen material »Razvojne možnosti Jugoslavije«, 
katerega avtor je zvezni zavod za planiranje. 

Vsa ta gradiva vsebujejo dovolj podatkov za orientacijo in dogovarjanje 
o bodočem razvoju ekonomskih in družbenih odnosov, ki jih poslanec navaja. 
V ustvarjalni razpravi bo v teh materialih mogoče razčiščevati vsa odprta 
vprašanja, ki so glede reforme nastala v republikah in na relaciji republika 
federacija. 

Poslanec tovariš Jože Dernovšek pa je postavil naslednje vprašanje: 
»1. Ah in kdaj namerava izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma zavod 

SR Slovenije za planiranje predložiti skupščini posamezne elemente gradiva za 
izdelavo srednjeročnega plana razvoja SR Slovenije od leta 1971—1975 in v 
kakšnih rokih predvideva, da bodo predloženi skupščini. 

2. Kdaj lahko pričakujemo zaključno fazo razprav in sprejetje srednje- 
ročnega razvojnega programa SR Sloveniji v skupščini.« 

Na to vprašanje poslanca tovariša Dernovška dajem naslednji odgovor: 
Izvršni svet opira priprave srednjeročnega plana na proučevanje razvojne 

politike v Sloveniji in v Jugoslaviji. Glede na to, da morajo stališča in rešitve 
v zvezi s to materijo služiti kot eno pomembnih izhodišč pri oblikovanju 
našega srednjeročnega družbenega plana do leta 1971, bo treba v tem smislu 
urediti tudi vrstni red in proceduro razprave. Gradivo v zvezi z razvojno 
problematiko so trenutno v takšni fazi, da lahko izvršni svet računa, da bo že 
konec tega trimesečja razpravljal o predlogu resolucije o dolgoročnem konceptu, 
hkrati z ustreznim gradivom instituta za ekonomska raziskovanja. Računamo, 
da bomo že konec tega ali v začetku drugega trimesečja v stanju posredovati 
v razpravo republiški skupščini predlog za izdajo resolucije s tem gradivom. 

Hkrati bomo posredovali tudi obširne analize o preteklem in o doseženem 
družbenoekonomskem razvoju Slovenije, ki bodo služile tako za oceno in 
obravnavanje dolgoročnih družbenoekonomskih ciljev, kot tudi za razprave 
v zvezi s srednjeročnim družbenim planom. 

S področja srednjeročne problematike bo zavod SR Slovenije za planiranje, 
poleg raznih delovnih materialov, pripravil tudi gradivo, ki bo obravnavalo 
predvsem temeljne strukture, razvojne in materialne probleme, pred katerimi 
stojimo in jih bomo morali reševati v naslednjem srednjeročnem razdobju. 

Predvidoma bo izvršni svet to gradivo obravnaval na začetku ali sredi 
meseca aprila. To gradivo bo kasneje služilo kot delovno izhodišče za nadaljnje 
projekcije in oblikovanje srednjeročnega plana, S tem pa seveda ni izčrpano 
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delo, ki je omenjeno v zvezi z družbenim planom. Omeniti je treba najprej 
vzporedno delo na parcialnih projekcijah razvoja na posameznih področjih, ki 
bo služilo kot širša informativna in dokumentacijska osnova. V to delo so 
vključeni poleg zavoda SR Slovenije za planiranje tudi vsi republiški sekre- 
tariati, gospodarska zbornica ter nekatere druge službe. 

Ustrezna gradiva bodo dokončno obdelana do konca tega polletja, pod 
pogojem, da bodo v tem času že bolj poznana nekatera temeljna sistemska 
izhodišča, ki se pripravljajo tako v federaciji kot v republiki. 

Računamo, da bo še v teku tega poletja dokončano delo na večjem številu 
dolgoročnih vejnih programov, katerih nosilec je v glavnem gospodarska zbor- 
nica. Nadalje bo še v teku drugega trimesečja zavod SR Slovenije za planiranje 
pripravil informacijo o pričakovanem razvoju in težnjah gospodarstva na 
podlagi ankete, ki jo je ta zavod pokrenil skupaj z republiško gospodarsko 
zbornico in zavodom za statistiko v zvezi s programi razvoja delovnih orga- 
nizacij. 

Omeniti je potrebno še drugo problematiko, ki se vzporedno proučuje in 
pripravlja in je tesno povezana s srednjeročnimi projekcijami. Tako bo izvršni 
svet v glavnem še v teku tega trimesečja ponovno razpravljal o problemu 
sklada za gospodarske posege, o usodi državnega kapitala v Sloveniji, o pro- 
blemu usmerjanja delitve dohodka, o modelu stanovanjskega gospodarstva, o 
novih zakonskih ureditvah socialnega in zdravstvenega zavarovanja itd. 

Ustrezna gradiva bodo posredovana v razpravo skupščini predvidoma že 
v začetku naslednjega trimesečja. V teku je delo v zvezi z rešitvami okoli 
energetskega kompleksa, sprememba davčne zakonodaje oziroma financiranja 
družbeno-pohtičnih skupnosti, projekcija republiške bilance in podobno. Prav 
tako so v pripravi nekateri programi razvoja širših samoupravnih skupnosti, 
kot na primer program razvoja osnovnošolske mreže, srednjeročni program 
otroškega varstva, program socialnega zavarovanja, nadalje srednjeročni in 
finančni program cestnega sklada, projekcija razvoja cestne mreže, vodnega 
sklada itd., o katerih bomo delno razpravljali že v tem polletju. Moram po- 
udariti, da je eden od osnovnih problemov, ki ovirajo delo na srednjeročnem 
planu, zaostajanje pri oblikovanju stališč, zlasti še pri konkretizaciji sistemskih 
sprememb in ukrepov, iz katerih bi morali izhajati vsi plani, če naj bodo 
postavljeni na realne osnove. Ta problem ovira delo tako v merilu republike 
kot pri samoupravnih nosilcih zlasti pa federaciji, zaradi česar je treba pri 
slednjih računati z določenimi zakasnitvami. 

Izvršni svet meni, da bi bili pod pogojem, da bo delo na sistemskih 
problemih v merilu federacije in v republiki pospešeno, v stanju že v mesecu 
septembru in oktobru pristopiti k formuliranju osnutka srednjeročnega plana, 
tako da bi lahko republika Slovenija sprejela ta plan konec tega leta ali pa 
v začetku prihodnjega leta. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Dernovšek, imaš kakšno dodatno 
vprašanje? (Ne.) 

Tu je še poslansko vprašanje tovariša Krefta z dne 8. februarja 1970. Na 
vprašanje bo odgovoril tovariš Roman Oberlintner, namestnik republiškega 
sekretarja za prosveto in kulturo. 

Roman Oberlintner: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke, to- 
variši poslanci! Tovariš poslanec Ivan Kreft je postavil republiškemu sekre- 
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tariatu za prosveto in kulturo naslednje vprašanje: Kdaj lahko pričakujemo 
učne načrte, ki bodo uresničljivi in bodo kot taki zagotavljali boljše učne 
uspehe? 

Odgovor je naslednji: Gotovo se poslančevo vprašanje loteva izredno po- 
membnega in v naši javnosti vedno bolj prisotnega mnenja, da sedanji -pred- 
metnik in učni načrt v celoti ne ustrezata in da so njune zahteve glede na 
zmogljivosti učencev previsoke. 

Potrebno pa je poudariti, da so predmetniki in učni načrti le eden izmed 
pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na učne uspehe v osnovni šoli. Učni uspehi 
učencev so odvisni od materialne osnove šol (ustrezni šolski prostori, oprema, 
učna sredstva, število učencev itd.), od pedagoške in strokovne usposobljenosti 
učiteljev, od kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela, od individualizacije 
vzgojno izobraževalnega dela, od življenjskih pogojev družin, od razvitosti 
predšolskega in šolskega varstva, oziroma podaljšanega bivanja učenoev v šoli 
ter vrste drugih dejavnikov. 

Glede na to je razumljivo, da samo revizija predmetnikov in učnih načrtov 
ne bo zagotovila bistvenega izboljšanja učnih uspehov, če ne bomo hkrati 
razvijah tudi drugih pogojev za dober učni uspeh. Zakon o pedagoški službi 
določa, da pripravlja osnutke predmetnikov in učnih načrtov zavod za šolstvo 
SR Slovenije v sodelovanju s pedagoškim inštitutom, ustreznimi zavodi in 
organizacijami, skupnostmi šol ter strokovnjaki. V skladu s temi določili je 
zavod za šolstvo že začel obdelovati gradivo za analizo celotne programske 
strukture osnovne šole, pri čemer bodo sodelovale vse pedagoške in strokovne 
institucije v republiki. 

V zvezi s tem bo podrobno definiral splošno izobraževalno funkcijo osnovne 
šole, ovrednotil uresničitev dosedanjih reformnih prizadevanj in globje raziskal 
vzroke ugotovljenih slabosti v osnovnih šolah. Na osnovi teh proučevanj bo 
zavod za šolstvo pripravil osnutek novega predmetnika in učnega načrta za 
osnovno šolo. 

Glede na to, da zahteva temeljito proučevanje in priprava novih učnih 
načrtov precej časa, navedeno nalogo zavod za šolstvo ne bo mogel opraviti 
prej kot predvidoma v dveh letih. Hvala lepa. 

Predsednik Miran G o s 1 a r : Tovariš Kreft, želiš postaviti dodatno 
vprašanje. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši! V zvezi z odgovorom na tretje 
poslansko vprašanje niman dopolnilnega vprašanja, ker je odgovor jasen in 
zadovoljiv. 

Glede odgovora na drugo vprašanje se bom prijavil k besedi pod točko 18. 
Glede prvega vprašanja pa me je zadolžila občinska skupščina in moram staviti 
dopolnilno vprašanje prav tako na zahtevo občinske skupščine. Vprašanje glasi: 

»Ali sta sekretariat za finance in sekretariat za prosveto in kulturo SR 
Slovenije pripravljena pojasniti, kdaj bo za prvo etapo šole Videm ob Sčavnici 
na razpolago 65 milijonov S dinarjev, po možnosti revalviranih, v smislu 
zagotovila, danega lani pred tem zborom?« 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Riko Jerman želi odgovoriti. 
Prosim. 
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Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš poslanec Ivan Kreft! Tako kot sem že prej odgovoril, navajam tudi 
sedaj, da so sredstva za gradnjo osnovnošolskega prostora dodeljena republiški 
izobraževalni skupnosti, ki je odgovorna za to, da jih pravilno angažira. Vaše 
dodatno vprašanje bom posredoval izobraževalni skupnosti in boste dobili od 
nje pismeni odgovor glede na konkretno zastavljeno vprašanje. 

Predsednik Miran Goslar: Član izvršnega sveta Boris Vadnjal bo 
odgovoril na poslansko vprašanje Alojza Napotnika. 

Boris Vadnjal: Tovariš poslanec Alojz Napotnik ugotavlja v svojem 
poslanskem vprašanju, da se v posameznih primerih ne zastopa interesov 
jugoslovanskega gospodarstva kot celote in da nastopajo pri takih razgovorih 
posamezniki netaktno, skrajno neodgovorno in po njegovem mnenju škodljivo. 
Navaja tudi primer in postavlja izvršnemu svetu dve vprašanji. Prvo. Ali 
smatra republiški izvršni svet za potrebno, da podvzame ukrepe za preprečitev 
take prakse funkcionarjev zvezne uprave in drugo, če meni, da je potrebno, 
kaj bo konkretno ukrenil. 

Izvršni svet Slovenije je proti vsakemu nekorektnemu nastopanju katerega- 
koli funkcionarja. Taki nastopi so nedopustni. Za taka dejanja morajo funk- 
cionarji tudi odgovarjati. Predstojniki upravnih organov federacije so zvezni 
sekretarji, ki odgovarjajo zveznemu izvršnemu svetu in skupščini. Normalna 
pot je, da se državljani in delovne organizacije v takih primerih obračajo na 
organe federacije neposredno. To je mogoče tudi prek poslancev zvezne 
skupščine. 

Predsednik Miran Goslar: Imamo dvoje vprašanj tovariša Rada 
Pušenjaka. Na prvo z dne 7. 1. 1970 bo odgovoril dr. Ernest Petrič, član izvršnega 
sveta. 

Dr. Ernest Petrič: Poslanec tega zbora tovariš Rado Pušenjak je 
postavil v zvezi z revijo »Problemi« izvršnemu svetu štiri vprašanja. Pri tem 
izhaja iz ocene, da revija, npr. konkretno številka 83-84, vsebuje vse polno 
pamfletov, vulgarnih izrazov, banalnosti v slikah in besedah, kar vzbuja gnev 
in ogorčenje v javnosti in škoduje vzgoji mladine. Zato prosi, da mu izvršni 
svet odgovori na nekatera vprašanja. 

Prvo je, kako ocenjuje izvršni svet revijo »Problemi«? 
Na to vprašanje lahko tovarišu poslancu odgovorim le, da izvršni svet revije 

»Problemi«, kot tudi katere koli druge revije doslej ni ocenjeval, še zlasti pa ne 
s stališča, kaj je v njih moralno in kaj je v njih nemoralno. Izvršni svet verjetno 
ni organ, ki bi bil za to poklican. Za umetniško in estetsko oceno revije 
»Problemi« je verjetno najbolj poklicana slovenska kulturno-umetniška javnost 
in kritika, za oceno tega, ali posamezni prispevki v neki reviji presegajo norme 
javne morale, pa ustrezni organi, ki jim je zaupana skrb za varnost javnega 
reda in morale in ki so dolžni delovati v skladu z našim pravnim redom. Ti 
organi naj bi delovali avtonomno v skladu s pooblastili, ki jim jih je zaupala 
družba. Bilo bi nesprejemljivo, če bi si pravico do ocen o tem, ah je nekaj 
moralno ali ne in podobno, lastil izvršni svet. Poudarjam pa, da je v našem 
življenju dejansko vse več plaže in kvazi literature. Pri tem prav gotovo niso 
v ospredju samo »Problemi« in bi bilo po mnenju izvršnega sveta koristno, 
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če bi temu posvetili več pozornosti vsi družbeni dejavniki. Problem plaže in 
podobnega pri nas prav gotovo zahteva resno obravnavo, analizo in družbeno 
akcijo in je v tem smislu razumeti ost vprašanja tovariša poslanca. 

Drugo vprašanje tovariša poslanca se glasi: Koliko sredstev je prejela revija 
v letu 1969 iz družbenih sredstev, zlasti iz sklada SRS za pospeševanje za- 
ložništva? Njegovo tretje vprašanje pa se glasi: Koliko sredstev je namenjenih 
za revijo v letošnjem letu? 

Na ti dve vprašanji posredujem tovarišu poslancu to, kar nam je sporočil 
sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Upravni odbor sklada SRS za 
pospeševanje založništva je v letu 1969 odobril reviji »Problemi« za izdajo 7. 
letnika subvencijo v znesku 305 000 dinarjev. Pogodbeno je zavezal revijo za 
izdajo 12 številk v nakladi 12 800 izvodov z obsegom 204 avtorske pole in z letno 
naročnino 45 dinarjev. Odobrena subvencija je bila nakazana v 10 obrokih. Za 
leto 1970 upravni odbor sklada še ni razdeljeval subvencij. Revija »Problemi« 
se je prijavila na razpis sklada za leto 1970 in zaprosila za dotacijo v znesku 
467 tisoč N dinarjev. Tolikšno povečanje predvidevajo zaradi dviga cen tiskar- 
skih uslug, predvsem pa zaradi povečanja naklade, in sicer od 2800 izvodov na 
3100 izvodov. 

Četrto vprašanje tovariša poslanca se glasi: Ce in kakšnih ukrepov se 
namerava lotiti izvršni svet, da bi se v bodoče črtalo iz spiska dotirancev 
vsako revijo, ki bo objavljala material, ki škoduje naši družbi in ki zlasti kvari 
mladino. Odgovor na to vprašanje izhaja iz odgovora na prvo vprašanje 
tovariša poslanca. Upravni odbor sklada za pospeševanje založništva je že 
v oktobru 1968 ob izidu revije »Katalog« pojasnil skupščini in širši javnosti 
svoje stališče, da sklad ni edini družbeni organizem za usmerjanje kulturne 
politike, temveč so za to bolj pristojne njihove redakcije in ustanovitelji revij 
oziroma izdajatelji. Dodam naj, da izvršni svet nima pristojnosti, da bi direktno 
posegal v odločitve sklada za pospeševanje založništva, to je, da bi črtal iz 
spiska dotirancev neko revijo, ki bi po mnenju izvršnega sveta škodovala naši 
družbi s tem, da bi kvarila mladino, kot to poudarja v svojem vprašanju tovariš 
poslanec. Izvršni svet meni, da je sklad za pospeševanje založništva doslej 
dovolj kvalificirano opravljal svoje delo in da bi bile intervencije, ki bi posegale 
v njegovo delo, težko sprejemljive. Seveda je jasno, da mora sklad pri dodelje- 
vanju dotacij upoštevati predvsem družbeno vlogo in vrednost neke publikacije. 
Nikakor ni torej dolžan podpirati vsake ekstravagance in ambicij brez umet- 
niške vrednosti. O poslovanju sklada za pospeševanje založništva ali o splošnem 
položaju v slovenski publikaciji je možno začeti razpravo v tem domu ali 
v katerem koli drugem forumu, če bi bilo ocenjeno, da je to potrebno in da to 
zahteva sedanji položaj. Edino le ocena, ki bi izhajala iz široke in kvalificirane 
razprave vse slovenske kulturne javnosti, bi opravičevala izvršni svet in druge 
organe za direkten poseg v delo sklada za pospeševanje založniške dejavnosti. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala! Poslansko vprašanje Rada Pu- 
šenjaka z dne 14. 1. je povezano s poslanskim vprašanjem Zorana Lešnika z dne 
4. 2. 1970. Na ti dve vprašanji bo odgovorila Majda Gaspari, republiški sekretar 
za zdravstvo in socialno politiko. 

M|aj da Gaspari: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na vprašanja tovariša Rada Pušenjaka in Zorana Lešnika dajem hkrati strnjen 
odgovor, ki glasi: 
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Ze leta 1966 je bilo ugotovljeno, da bi v občinskih socialnih službah morali 
imeti vsaj enega socialnega delavca na 4500 prebivalcev, da bi te službe lahko 
hitro obravnavale in urejale akutne socialne probleme, ki se pojavljajo na nji- 
hovem območju. Tega normativa večina občin doslej še ni dosegla. V občini 
Šentjur, ki šteje 17 000 prebivalcev, delata na teh vprašanjih samo dva socialna 
delavca. Njuno delo lahko cenimo pozitivno, čeprav s tem ne trdimo, da je tudi 
socialna služba v tej občini dovolj učinkovita, saj je kadrovsko prešibka, da bi 
lahko obvladovala vse socialne problem otrok in ostarelih občanov. Pri tem jo 
ovira tudi pomanjkanje sredstev za socialno varstvene namene. V primeru 
zakoncev Zlender je treba posebej opozoriti tudi na to, da o njuni bolezni niti 
sosedje niti svojci niso obvestili socialne in zdravstvene službe. Takoj po njuni 
smrti pa se je oglasilo kar 8 dedičev. Povsem očitno je, da brez utrjevanja 
sosedske pomoči med občani in krepitve odgovornosti otrok glede skrbi za nji- 
hove starše ne bo mogoče preprečiti zapuščenosti posameznih starčkov. Tem 
vidikom socialnega varstva bi morali posvetiti vsaj tolikšno pozornost kot 
krepitvi socialnih služb in večanju sredstev za družbene denarne pomoči. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo že pripravlja poro- 
čilo o družbenih denarnih pomočeh občanom, ki jim je to edini vir preživljanja 
in bo predloženo v obravnavo skupščini še v tem trimesečju. Prav tako se pri- 
pravlja načrt vsakoletne akcije službe Rdečega križa in drugih zainteresiranih 
dejavnikov, ki bo imela namen, da zagotovi potrebno pomoč in varstvo bolnim 
in osamelim občanom, ki žive v oddaljenih krajih. 

Predsednik Miran Gosi ar: Je kako dodatno vprašanje? (Ne.) Dobro. 
Sedaj je na vrsti poslansko vprašanje Mirka Zlendra. Zora Tomič, član izvršnega 
sveta, bo dala odgovor. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tova- 
riš poslanec Mirko Zlender je s svojim vprašanjem načel izredno aktualen pro- 
blem v naši republiki, to je položaj in razmere v bolnišnični službi in njen 
nadaljnji razvoj. Njegove ugotovitve oziroma mnenje je znano tudi republiškim 
organom in še posebej izvršnemu svetu. Zato se pripravlja v republiki zelo 
temeljita analiza stanja bolnišnične službe danes in predlogi za njeno ureditev 
oziroma bodoči razvoj, tako glede na potrebe v zvezi s patologijo in regionalno 
razporeditvijo bolnišničnih kapacitet, kakor tudi glede na uveljavljanje sodobnih 
medicinskih spoznanj in tehnologije dela v bolnišnicah in ne nazadnje glede na 
racionalnost posameznih rešitev in finančne posledice. 

Izvršni svet meni, da bo šele na osnovi take analize mogoče sprejeti daljno- 
sežne odločitve glede razvoja bolnišnic, tako razširjanja kapacitet, kakor tudi 
novogradenj. Prav tako se zaveda, da ima posebno mesto v sklopu bolnišnične 
službe in zdravstva nasploh izobraževanje zdravstvenih delavcev ter znan- 
stveno-raziskovalnega dela, khnični center. 

Zato je delitev njegove funkcije in namembnosti na današnjih sejah zelo 
pomembna. Analiza funkcij in namembnosti kliničnega centra v Ljubljani je že 
izdelana in bo v mesecu marcu obravnavana v izvršnem svetu, v maju pa bo 
predloženo izvršnemu svetu tudi gradivo o bolnišnični službi v SR Sloveniji. 
Gradivo bo najkasneje do septembra tega leta predloženo v obravnavo Skupščini 
SR Slovenije zlasti zaradi tega, ker je treba opredeliti vlogo SR Slovenije pri 
urejanju in razvijanju te zdravstvene dejavnosti. Do sedaj se je vloga SR Slo- 
venije omejila le na razvoj specialnih bolnic ter izgradnjo kliničnega centra v 
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Ljubljani. Glede na to, da racionalno zasnovana moderna bolnišnična služba ne 
more biti zaprta v občinske in regionalne okvire in da pri tem ni le vprašanje 
posteljnih kapacitet, temveč tudi strokovno utemeljene delitve dela ter finančnih 
posledic, bo morala SR Slovenija na podlagi predloženega gradiva ponovno 
opredeliti svojo vlogo pri urejanju bolnišnične službe in tudi materialne ob- 
veznosti, ki bi eventualno iz tega izvirale. 

Izvršni svet bo torej najkasneje do septembra 1970 predložil skupščini v 
obravnavo gradivo o bolnišnični problematiki v SR Sloveniji s predlogi za njeno 
urejanje in nadaljnji razvoj. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Zlender, ali imaš dodatno vpra- 
šanje? (Ne.) Hvala. To se pravi, da lahko pričakujemo, da bo o tem vprašanju 
razpravljal naš zbor v mesecu septembru. 

Sedaj je na vrsti poslansko vprašanje Toneta Remca. Odgovarja Jože Božič, 
republiški sekretar za delo, 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Poslanec tega zbora, 
tovariš Remc, je naslovil na izvršni svet vprašanje, kako ocenjuje politične 
pojave, do katerih prihaja v procesu izvedbe 15. ustavnega amandmaja v delov- 
nih organizacijah na področju SR Slovenije in kakšne ukrepe smatra, da bi bilo 
potrebno storiti, da bi obvladovali negativne politične pojave. Na vprašanje 
odgovarjam. 

S sprejemom XV. ustavnega amandmaja je bila dana ustavno-pravna pod- 
laga, da delovne organizacije ob poudarjeni vlogi delovne skupnosti in delav- 
skega sveta izberejo in uvedejo take sisteme in oblike samoupravljanja, ki bodo 
čimbolj ustrezale potrebam vsestranskega in učinkovitega upravljanja. V zvezi s 
tem je bilo v samem začetku pričakovati, da bo prišlo ponekod do raznih 
zmotnih stališč in odklonov. Takšni pojavi so bih dokaj logičen spremljevalec 
tolikšne sprostitve v urejanju sistema upravljanja, kakršno je uveljavil XV. 
amandma s tem, ko je odpravil togo enotnost dotedanjega sistema. Takšne 
pojave pa je spremljala dokaj intenzivna politična dejavnosti, ki je na podlagi 
jasno opredeljenih stališč, zveznih in republiških političnih in sindikalnih vodstev 
po eni strani podpirala prizadevanja za pravilno uporabo XV. ustavnega amand- 
maja, po drugi strani pa omogočala obvladovanje raznih negativnih tendenc 
in pojavov. O pojavih v zvezi z uporabo XV. amandmaja so razpravljali tudi 
trije zbori zvezne skupščine in naročili komisiji za ustavna vprašanja, da na 
podlagi dosedanjih razprav pripravi predlog, ki ga bo obravnavala zvezna skup- 
ščina in predvidoma sprejela poseben akt, v katerem bodo precizneje obdelane 
poglavitne intencije XV. amandmaja. 

Glede na vse to, izvršni svet sodi, da v sedanjem položaju ne bi bilo pri- 
merno sprejemati kakšnih posebnih ukrepov, ker že do sedaj sprejeta politična 
stališča in dosedanja dejavnost, zlasti centralnih organizacij, omogočata pravo- 
časno reakcijo na razne negativne pojave pri uporabi XV. ustavnega amand- 
maja, ki pa jih je tudi vedno manj. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Gosi-ar: Tovariš Tone Remc, ah imaš dodatno 
vprašanje? 

Tone Remc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Za 
odgovor izvršnega sveta se lepo zahvaljujem. Prosim, da mi ga posreduje v 
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pismeni obliki. Nimam dodatnega vprašanja. Dovolite, da ugotovim samo dve 
stvari. 

V položaju, ko se bo vedno več medsebojnih odnosov reguliralo po poti 
samoupravnega prava, vključujoč družbeni dogovor in samoupravne sporazume, 
se mi zdi potrebno predvsem dvoje. Prvo, okrepiti usmerjevalno in nadzorno 
funkcijo skupščin, izvršilno-politionih organov in upravnih organov. V tem 
smislu vpliv pravnega sveta in ustavnega sodišča še posebej. Drugič, skupščine 
morajo na vseh nivojih sistematično spremljati izvajanje sprejetih zakonov, 
predpisov, sklepov in priporočil. V tem smislu predlagam, da Skupščina SR 
Slovenije v ustrezni obliki in postopku prouči izvajanje sprejete resolucije o 
zakonodajni politiki skupščine prejšnjega sklica. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Franko je postavil poslansko vpra- 
šanje 26. januarja 1970. Odgovarja Milovan Zidar, član izvršnega sveta. 

Milovan Zidar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš Ivan Franko, poslanec tega zbora postavlja vprašanje in izraža svoje 
nesoglasje v zvezi s prispevkom na gorivo, ki se plačuje za vzdrževanje in grad- 
njo cest, in sicer na tisto gorivo, ki se troši v kmetijstvu. 

Na podlagi temeljnega zakona o javnih cestah se sredstva za vzdrževanje 
in rekonstrukcijo cest zagotavljajo tudi z določenim zneskom od oene za bencin 
in plinsko olje v prodaji na drobno. Znesek znaša sedaj na podlagi odloka zvez- 
nega izvršnega sveta pri bencinu 0,55, pri plinskem olju 0,30 din. Na podlagi 
temeljnega zakona o javnih cestah zneska ne plačujejo JLA in oragnizacije, ki 
uporabljajo gorivo za pogon tirnih vozil, plovnih objektov in letal. Da bi bilo 
mogoče znesek od cene za gorivo, namenjen za ceste, ki ga plačujejo kmetijski 
proizvajalci ob nakupu goriva za kmetijske stroje v smislu poslanskega vpra- 
šanja vračati kmetijstvu bodisi z nižjo ceno neposredno prek sklada za pospe- 
ševanje kmetijstva, bi bilo potrebno revidirati nekatere določbe temeljnega 
zakona o javnih cestah. 

Republika v tem pogledu ne more samostojno ničesar ukrepati. Vprašanje 
regresov na področju kmetijstva, s katerimi družbena skupnost intervenira na 
področju cen nekaterih vrst reprodukcijskih materialov, je v proučevanju v 
okviru priprav na srednjeročni plan. V skladu z opredeljenimi agrarno politič- 
nimi cilji bodo ustrezno rešena tudi vprašanja bodočih regresov v tem obdobju. 
Zato v tem trenutku ni možna parcialna rešitev glede regresa na porabljena 
goriva v kmetijstvu. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Ugotavljam, da poslanec nima dodatnega 
vprašanja. Tako, to bi bilo vse. Ah ima kdo še kakšna nova poslanska vprašanja? 
Bogdan Snabl ima besedo. 

Bogdan Snabl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na 
sestanku kluba poslancev celjske regije je bilo ob priliki razprave o problematiki 
Kozjanskega, med drugim ugotovljeno tudi dejstvo, da na omenjenem področju 
nad 1000 oseb ne uživa zdravstvenega varstva zaradi nepotrjenih zdravstvenih 
izkaznic. Glede na navedeno in glede na dejstvo, da je ta problematika prisotna 
tudi na drugih območjih v SR Sloveniji, prosim izvršni svet, da pojasni, ali je v 
skladu z ustavnim principom obveznega zdravstvenega zavarovanja, da kmečki 
zavarovanci zaradi zaostanka v plačilu prispevka za zdravstveno zavarovanje 
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ne morejo uveljaviti z zakonom določenih pravic iz tega zavarovanja. Po tej 
logiki bi namreč tudi zavarovani delavci, ki prejemajo določen minimalni osebni 
dohodek, ne mogli uveljavljati zdravstvenega varstva. 

Drugo vprašanje. Skupščina SR Slovenije je v sklepih in priporočilih v zvezi 
z nekaterimi problemi kmetijstva, ki sta jih sprejela republiški in gospodarski 
zbor konec leta 1968, naložila republiškemu sekretariatu za finance, da pripravi 
predlog za ustanovitev in financiranje skladov za pospeševanje kmetijstva v 
republiki in občinah. Skladi naj bi bili ustanovljeni v letu 1969. V tedniku 
Kmečki glas z dne 5. tega meseca pa je bila objavljena vest, da je odbor za 
gospodarstvo v izvršnem svetu do ustanovitve teh skladov zavzel odklonilno 
stališče. 

Pridružujem se mnenju časnika, ki ugotavlja, da bi realizacija tega stališča 
in nalog skupščine povezala voljo in denar občinskih skladov z republiškimi 
sredstvi ter tako uspešno zaključila krog financiranja tistih dejavnosti, ki so 
neločljivo povezane s pospeševalnimi nalogami v celotnem slovenskem kmetij- 
skem prostoru. 

Izvršni svet SR Slovenije prosim, da odgovori, zakaj se ne uresničujejo 
naloge in priporočila, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije in za katere 
se sodi, da so utemeljene in za uresničitev navedenih nalog tudi nujne. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Ali lahko takoj odgovorite? Prosim, 
Zora Tomič ima besedo. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Prav 
gotovo moramo vztrajati na stališču, da je koriščenje pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja vezano na plačevanje prispevkov. Ob oblikovanju novega sistema 
smo se v zvezi s tem vprašanjem obrnili na pravni svet, ki nam je povedal, da 
edino koriščenje pravic iz obveznih oblik zdravstvenega varstva, tako kot jih 
predvidevamo v bodočem zakonu, ne more biti pogoj plačevanju prispevkov, vse 
ostale stvari pa se vežejo na plačevanje prispevkov. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Bogdan Šnabl, ah imaš dodatno 
vprašanje? (Ne.) Prosim, tovariš Milovan Zidar bo dal odgovor na drugo vpra- 
šanje. 

Milovan Zidar: Gospodarski odbor izvršnega sveta je resnično raz- 
pravljal o umestnosti ustanovitve sklada za intervencijo na področju kmetijstva 
v skladu s sklepi in priporočili te skupščine. Ob tem je ugotovil, da soglaša s 
potrebo in nameni, da se na tem področju intervenira, vendar je menil, da v 
danem trenutku, ko razpravljamo o umestnosti najrazličnejših skladov na gospo- 
darskem področju, kaže, da tovrstne intervencije sodijo v sklop gospodarskih 
intervencij, o čemer smo v tem domu že razpravljali. Skratka, gre za to, da 
sistemsko v tem trenutku ne bi bilo pametno ustanavljati posebnega sklada, 
pač pa je potrebno v sklopu sredstev, ki se trošijo za intervencijo v gospodar- 
stvu, rešiti tudi konkretne naloge na področju kmetijstva. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Milo Vižintin ima besedo! 

Milo Vižintin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kot je znano, je v letu 1969 Skupščina SR Slovenije sprejela zakon o postopni 
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graditvi hitre ceste Šentilj—Nova Gorica. Znano je tudi, da so priprave za 
gradnjo odseka med Postojno in Vrhniko končane in da se bodo gradbena dela 
kmalu začela. V Novi Gorici gredo načrti in detajli za gradnjo carinsko-indu- 
strijske in blagovne cone ob italijanski državni meji, kjer se bosta spajali dve 
avtocesti, h koncu. Pričakujejo, da se bodo gradbena dela začela že to jesen. 

Na italijanski strani pa je že v gradniji 10 km hitre ceste Villese—Gorica. 
Pristojni dejavniki na italijanski strani zagotavljajo, da bo v letu 1971 avtocesta 
na naši meji. Zgrajen pa bo tudi sodoben mejni prehod ali avtopristanišče, kot 
ga oni imenujejo. 

Ob vsem tem pa poroča »Delo« in tednik »Primorske novice«, da se je dne 
30. 1. 1970 v Sežani v prostorih občinske skupščine sestal mešani italijansko- 
jugoslovanski odbor za avtomobilsko cestno povezavo Trsta z zaledjem. Omenje- 
nemu sestanku so prisostvovali številni strokovnjaki, navzoča pa sta bila tudi 
predsednika gospodarske zbornice SR Slovenije in tržaške trgovinske zbornice. 

Na tem sestanku je- po vesteh omenjenih časnikov, predstavnik cestnega 
sklada SR Slovenije tovariš Rudolf Cimolini izjavil, da bodo še letos priprav- 
ljeni načrti za odsek avtoceste Razdrto—Sežana. Prosim izvršni svet, da mi 
odgovori na naslednji vprašanji. 

1. Ah so navedbe predstavnika cestnega sklada tovariša Rudolfa Cimolinija 
točne? Če so, bi rad vedel, na kakšni zakonski podlagi in s kasnimi finančnimi" 
sredstvi se pripravljajo načrti za izgradnjo odseka avtoceste Razdrto—Sežana. 

2. V kakšni fazi je izdelava projektov za izgradnjo odseka avtooeste Raz- 
drto—Nova Gorica—državna meja, ki je predvidena z republiškim zakonom. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Gosi ar: Odgovarja Boris Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Lahko izjavim, da o sestanku v Sežani izvršni SVet 
ni seznanjen niti o vsebini niti o kakršnihkoli razpravah. Načrti o cesti proti 
Sežani, oziroma Trstu in Gorici, kot tudi vsi drugi, se pripravljajo v skladu z 
odlokom, ki je bil sprejet v tej skupščini. 

Predsednik Miran Gosi ar: Tovariš Vižintin želi postaviti dodatno 
vprašanje. 

Milo Vižintin: Samo tole pripombo k odgovoru: čudno se mi zdi, da 
izvršni svet ni bil obveščen o tako pomembnem sestanku mešanega italijansko- 
jugoslovanskega odbora. Načrti po odloku se torej, kot je bilo rečeno, priprav- 
ljajo, vendar gre tu za neko prednost, ki je določena z zakonom. V načelu 
nimamo ničesar proti cestnim povezavam z našimi sosedi, toda moral bi obstajati 
nek vrstni red na podlagi določenih podatkov in sklepov. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Miloš Polič. 

Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
imenu 17 poslancev z območja mesta Ljubljane postavljam naslednje poslansko 
vprašanje: 

Republiški sekretariat za notranje zadeve je z dopisom št. 40-1-36/15-69 z 
dne 22. 1. 1970 obvestil predsednike občinskih skupščin o novih cenah tiskovin 
in registrskih tablic, ki bodo veljale od 1. 2. 1970 dalje. V dopisu je navedel, 
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da republiški sekretariat za notranje zadeve v skladu z 9. členom zakona o 
republiškem proračunu za leto 1970 lahko za posebne namene uporablja do- 
hodke, ki jih pridobi s prodajo tiskovin in registrskih tablic. V skladu s tem so 
odobrene tudi nove cene zaračunljivim tiskovinam in registrskim tablicam. 
Zbrana finančna sredstva bi se uporabila izključno za reševanje stanovanjske 
problematike delavcev javne varnosti, predvsem milice. Ugotavljamo, da so cene 
nekaterih tiskovin po novem ceniku povečane za več kot 10-krat. Kot primer 
navajamo povečanje cen za tiskovino za orožni list od 0,10 do 20 dinarjev, za 
prenos lovskega orožja 0,05 na 1 dinar in za karton o pregledu motornega 
vozila od 0,05 dinarjev na 1 dinar. Indeksi povečanja cen so v teh primerih 
naslednji: od 101 v 524 primerih, od 501 v 1009, od 1001 do 5010, od 5001 
na 10 000 indeks 2 in od 10 001 naprej indeks 1. Skupaj 56 primerov. V primer- 
javi s podobnimi tiskovinami, ki so v prodaji in za uporabo pri drugih organih, 
so te cene nesorazmerno visoke. Dvomimo, da je mogoče povečati cene tiskovin, 
ki jih potrebujejo občani za namene, ki nimajo ničesar skupnega s stanovanjsko 
problematiko delavcev javne varnosti iz razlogov, ki jih je navajal republiški 
sekretariat. Cena tiskovine ah registrske tabilce naj bi pokrivala le dejanske 
stroške, ne pa predstavljala dodatni vir proračunskih sredstev, kar lahko upra- 
vičeno vzbudi negodovanje prizadetih občanov. Takse, davščine in druge oblike 
"bremen občanov fig namreč lahko uvajajo le z zakonom, nikakor pa ne more 
upravni organ prisiliti občane, da plačajo dajatve, ki ne temelje na zakonu. 
Ker si občani predpisanega dovoljenja ne morejo oskrbeti drugače kot prav z 
izpolnitvijo ustrezne tiskovine, katere cena pa ni odvisna od njene dejanske 
vrednosti, pač pa nanjo vplivajo drugi razlogi, je način, ki ga je predpisal 
republiški sekretariat za notranje zadeve, posredna oblika obdavčitve občanov. 
Le-ti pa za delo upravnega organa že plačujejo upravne takse. Tak način 
zbiranja sredstev za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev javne varnosti 
nikakor ni primeren, marveč bi morali najti druge vire za te namene. 

Prosimo, da republiški sekretariat za notranje zadeve pojasni razloge, zaradi 
katerih se je odločil za navedeni način zbiranja sredstev za reševanje stano- 
vanjskih vprašanj delavcev javne varnosti in milice. 

Predsednik Miran Goslar: Se kakšno vprašanje? Besedo ima tovariš 
Adolf Dimnik, predstavnik republiškega sekretariata za notranje zadeve. 

Adolf Dimnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Iz vprašanja, ki ga je tovariš poslanec naslovil na sekretariat za notranje zadeve, 
izhaja, da je sekretariat za notranje zadeve dejansko skušal rešiti ta hudo pereč 
problem na ta način, ki morda na prvi pogled res ni povsem na mestu. Uvodoma 
naj povem, da je v organih za notranje zadeve, predvsem pa v vrstah milice 
približno 600 nerešenih stanovanjskih problemov, in da je od tega števila pri- 
bližno 200 miličnikov brez stanovanj. Povem naj še to, da je v smislu repu- 
bliškega zakona o notranjih zadevah izjemoma uveden inštitut službene pre- 
mestitve, na podlagi katerega lahko republiški sekretar premesti delavca organa 
notranjih zadev, oziroma delavca javne varnosti na drug službeni kraj tudi proti 
volji tega delavca. 

2e ko smo razpravljali o uvedbi tega inštituta, je bilo precej pripomb, ali 
je to pravilno in če je to v skladu z ustavo in zakonom o delovnih razmerjih. 
V interesu službe smo prišli do zaključkov, da najbrž drugače biti ne more, 
da mora biti ta pravica dana republiškemu sekretarju, da lahko zaradi službenih 
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razlogov premesti delavca iz enega kraja v drug kraj službovanja tudi proti 
njegovi volji. V tem primeru so organi za notranje zadeve dolžni premeščenim 
delavcem milice zagotoviti novo stanovanje na novem delovnem mestu v enem 
letu. Doslej smo že večkrat prikazali posameznim organom izvršnega sveta in 
tudi skupščine perečo stanovanjsko problematiko v organih za notranje zadeve. 
Naleteli smo sicer tudi na veliko razumevanje in podporo, toda ko je bilo načeto 
vprašanje konkretnih sredstev za te namene, smo bili vselej napoteni na drug 
način reševanja tega vprašanja. Znano je, da drugih sredstev kot 4fl/o prispevek 
iz osebnega dohodka za te namene nismo imeli. Vse od leta 1964, ko smo dobili 
iz takratnega republiškega stanovanjskega sklada približno 5 milijonov dinar- 
jev, nismo več dobili nikakršnih sredstev za reševanje stanovanjske proble- 
matike miličnikov. Ti problemi so tako pereči, da že vplivajo tudi na normalno 
delo organov javne varnosti. Naši nerešeni stanovanjski problemi so čestokrat 
tudi vzrok tako veliki fluktuaciji in slabemu dotoku kadrov, poleg drugih težkih 
pogojev. Ker so druge republike skušale reševati ta vprašanja na drugačen 
način, se je začelo razpravljati, če ne bi tudi pri nas na tak način v določeni 
meri ublažili ta problem. 

Naj omenim, da v drugih republikah ta vprašanja na tak. način rešujejo že 
nekaj let. Tako so iz tega naslova ustvarili že znatna sredstva in nimajo poseb- 
nih težav. Posledica tega je, da uspešno rešujejo nakazano problematiko. Mi smo 
se za tak ukrep zavzeli predvsem zaradi tega, ker je ta problem tako pereč, da 
smo ga morali začeti reševati. Z vednostjo nekaterih organov in predstavnikov 
izvršnega sveta smo te stvari pripravili in predložili nov cenik, s katerim po 
mojem mnenju, oziroma po mnenju tistih, ki so o tem razpravljali, vendarle 
nismo bistveno vplivali na zmanjšanje standarda posameznika. Gre namreč za 
povečanje cene nekaterih takih tiskovin, ki jih uporabljajo le nekatere katego- 
rije državljanov, ne vsak državljan. Strinjamo se tudi s tem, če bosta ta zbor 
oziroma skupščina in izvršni svet zagotovila druga sredstva, da bi bila takšna 
rešitev za nas neprimerno boljša in ustreznejša. Omenim naj, da smo pred leti 
dali nekaj obrazcev v prodajo Državni založbi v Ljubljani in da so bile te 
tiskovine čez noč podražene od 150 do 200 ®/o. Po vzorcu nekaterih republik smo 
osvojili to podražitev v skrajni sili, računajoč, da bi iz tega naslova lahko 
ustvarili približno 4 000 000 dinarjev na leto. Če k temu prištjemo še sredstva, 
ki jih ustvarjamo iz naslova 4'°/o prispevka od osebnega dohodka, kar znaša 
tudi približno 4 000 000, bi znašala skupna sredstva na leto 8 000 000. Računamo 
tudi na občinske udeležbe, saj so občine vsako leto prispevale znatna sredstva 
za te namene. Tako bi dobili približno milijardo in pol starih dinarjev na leto. 
S temi sredstvi bi vsaj do določene mere začeli postopoma in nekoliko hitreje 
reševati ta vprašanja, kot smo jih reševali do sedaj. 

Predsednik Miran Gosi ar: Tovariš Polič ima besedo. 

Miloš Polič: Mislim, da so navedeni razlogi v odgovoru jasni in umevni 
nam vsem, vendar, če upoštevamo ta dejstva, potem lahko rešujemo tudi 
šolstvo s šolskimi tiskovinami, in podobno. Mislim, da to ni način, da bi tako 
zbirati sredstva. Vprašujem: AH je mogoče, da damo v tej skupščini na dnevni 
red stanovanjsko problematiko milice? Tako bi tudi dobili o tem poročilo, ker 
je'situacija dejansko že nevzdržna. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Štrukelj, želiš besedo v tej zvezi? 
2» 



20 Republiški zbor 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Moram reči, 
da smo glede tega vprašanja vprašali za svet več organov v republiki in da je 
tudi sekretariat za finance pregledal celoten spisek, in dal svoje pripombe, 
predvsem pa spreminjevalne predloge. O tem je razpravljal tudi odbor za 
notranjo politiko in samoupravljanje izvršnega sveta in pristal na to, da 
sekretariat za notranje zadeve v sporazumu z vsemi občinskimi skupščinami 
uvede nove cene tiskovin. Moram reči, da se s to razliko niso strinjale samo 
občine v Ljubljani in občina Maribor, marveč da predlaga občina Maribor, naj 
bi s polovico teh sredstev, ki se zbirajo iz tega naslova, razpolagala občinska 
skupščina Maribor. 

K temu, kar je govoril tovariš Dimnik, ne bi imel kaj dodati. Mislim, da 
ima v principu poslanec Polič prav, ko postavlja vprašanje, če je tak način 
zbiranja sredstev umesten. Zakon o proračunu to stvar rešuje tako, kot je bilo 
rečeno, in če smo dosledni, smo mogoče prekoračili pravice, ki nam jih dajejo 
predpisi. Tovariši, sem za to, da damo to vprašanje na dnevni red in da izvršni 
svet oziroma sekretariat za finance poročata o tej problematiki. To stvar imamo 
v proračunu tako urejeno, da je praktična namembnost vseh takih sredstev, ki 
se zbirajo izven proračuna, točno določena. Verjetno bi morala biti ta namemb- 
nost določena tudi za sredstva, ki se zbirajo s tem načinom. 

Mislim, da je prav, da o tem razpravljamo. Predlagam, naj se ta način 
zbiranja sredstev nadaljuje tako, kot je bilo predloženo, s tem, da poročamo 
tudi o tem, kako bodo ta sredstva uporabljena. Smo pač v situaciji, da moramo 
na nek način rešiti problem stanovanj delavcev za notranje zadeve. Situacija je, 
kot veste, nemogoča. Ne moremo rešiti kadrovskih in drugih problemov v tej 
službi, kolikor ne rešimo tudi vprašanja stanovanj za delavce v organih za 
notranje zadeve. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Vidim, da se tudi tovariš Polič 
strinja s tem, kar si povedal. Se kdo prosim? Cene Matičič ima besedo. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Z obžalovanjem ugotavljam, da mi odgovor s strani sekretarja za gospodarstvo, 
na pred tremi meseci zastavljeno vprašanje o privatnih tiskarnah, še ni bil 
poslan. Zato sem prisiljen prositi vas, tovariš predsednik, da se mi pravica do 
postavitve dodatnega vprašanja preloži na naslednje zasedanje našega zbora. 
Prav posebno sem zadovoljen, da sem lahko z današnjim drugim in tretjim 
odgovorom na temeljno, dodatno in dopolnilno vprašanje o javnosti objavljanja 
osebnih dohodkov prepričan, da bodo zakonske spremembe tako kot so pred- 
lagane tudi izvršene, poslovim od te teme. 

Dovolite, tovariš predsednik, da se dotaknem še 20. člena našega poslovnika. 
V obsežni parlamentarni praksi našega zbora, ko ob zasedanju našega zbora 
povsem upravičeno teko tudi zasedanja posemeznih odborov, se dogodi, da 
marsikateri poslanec ne more nastopiti s pripravljeno diskusijo, oziroma z odgo- 
vorom pred zborom. Čeprav je kazno, da bi lahko s svojo diskusijo osvetlil 
problem tudi z nekega drugega zornega kota, mu objektivno funkcioniranje 
našega mehanizma onemogoča to njegovo pravico. Da bi se izognili takim 
nevšečnostim, predlagam v skladu z 20. členom našega poslovnika, da se predlog 
prizadetega poslanca in njegovo pismeno izvajanje ocenjuje kot originalen 
prispevek k debati tako, da se vnese v skupščinski zapisnik. Upravičenost tako 
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zastavljenega poslančevega zahtevka bi ocenjeval predsednik republiškega 
zbora. 

In še drug predlog v skladu z 20. členom. Spričo dejstva, da bosta čez 5 dni 
pretekla 2 meseca od našega zadnjega zasedanja, si dovoljujem izraziti osebno 
nezadovoljstvo nad tako dolgim dvomesečnim premorom med dvema zaseda- 
njima našega zbora. Obsežni današnji dnevni red na eni, obilica drugih že 
dostavljenih materialov na drugi strani ter številna poslanska vprašanja, ki so 
bila na vrsti, me navajajo na misel, da bi bilo bolj smotrno in bolj produktivno 
vztrajati na sicer nikjer zapisani, vendarle pa dokaj vpeljani dosedanji praksi 
enega zasedanja na mesec. Ta svoj predlog utemeljujem s čisto človeškimi 
navadami. Konstantna pa tudi rahlo potencirana aktivnost je namreč dokaj 
bolj učinkovita, smotrna in tudi splošno obvezujoča. Čeprav ne povsod veljavna, 
vendar vsaj v našem primeru velja po mojem prepričanju staro pravilo »natura 
non facit saltus«. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Matičič, kar zadeva prvi del tvojih 
predlogov glede 20. člena poslovnika, moram reči, da bi verjetno prekoračil 
pooblastilo predsednika, če bi tako tolmačil tvoj predlog. To, kar predlagaš, 
verjetno zadeva spremembo poslovnika, oziroma konkretnega člena. Ker smo 
v teku razprave o spremembi poslovnika, bo tvoja iniciativa predložena ustrezni 
komisiji, ki pripravlja te spremembe. 

Glede drugega dela prevzamem kritiko absolutno nase, zasedanja nisem 
sklical iz prepostega razloga, ker sem menil, da ni dovolj materiala za plodno 
zasedanje. Število materialov, ki so sedaj v obdelavi, upravičuje prepričanje, 
da najbrž takih presledkov ne bo več. Se pravi, da nas bo sam material silil 
k temu, da zasedanje skličemo večkrat. Ne strinjam pa se s tem, da bi avto- 
matično, čeprav ne bi bilo gradiva dovolj, zasedali kljub temu vsak mesec. 
Končno je treba seveda opozoriti, da delo skupščine ni samo zasedanje zbora, 
marveč tudi vseh njenih teles, ki predstavljajo celotno skupščinsko dejavnost. 

Naš program dela, ki ste ga prejeli, nas bo obvezoval in prisiljeval celo na 
več kot na eno zasedanje zbora na mesec. 

Prosim, tovariš Tone Remc. 

Tone Remc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Raz- 
širjanja kvazi literature, komercializma in podobnih pojavov izkrivljanja umet- 
niške in znanstvene ustvarjalnosti je v dobršni meri pogojeno tudi z relativno 
nezadostnim obsegom in ravnijo kulturne informiranosti ter znanjem. V tej 
zvezi vprašujem izvršni svet in sekretariat za prosveto in kulturo, kakšne 
sistemske in praktične ukrepe bi bilo smotrno sprejeti, da bi se spremenilo 
obstoječe stanje slovenskega založništva? 

1. Kakšne so možnosti za bolj načrtno izdajanje učbenikov, strokovne 
literature, znanstvene publicistike in za njihovo pocenitev? 

2. V čem bi bilo treba spremeniti založništvo in splošno kulturno politiko, 
da bi bila slovenska knjiga, umetniška dela, enciklopedije, almanahi in ostale 
edicije informativne in vzgojne Vsebine dosegljive širšemu krogu občanov in 
predvsem mladim ljudem? 

Predsednik Miran Goslar: Ah bo kdo lahko že sedaj odgovoril na ta 
vprašanja? (Ne.) Polde Maček ima naslednje vprašanje. 
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Polde Maček: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Povezujem svoje 
vprašanje z vprašanjem tovariša Poliča. Vprašujem: ali je tak predpis repu- 
bliškega sekretarja v skladu z ustavo in z obstoječo zakonodajo ter v skladu 
z 9. členom zakona o republiškem proračunu? Želim tudi konkretne odgovore, 
in sicer: kaj so tista sredstva, ki so namenjena za posebne namene in če sodi 
tudi reševanje stanovanjskih problemov v take ali v drugačne namene? V 
drugih republikah kot je znano, ni bil uveden tak nezakonit prispevek na 
obrazce. Zdi se mi, da so o tem razpravljale republiške skupščine, vsaj za 
Hrvatsko sem bil obveščen, da je o tem razpravljal Sabor. Zaradi tega ne gre 
tega vprašanja pavšalno ocenjevati kot smo to slišali od tovariša Dimnika. 
Smatram, da je ta njihov postopek nezakonit. Pri vsem tem ne gre za vprašanje 
večjega ali manjšega standarda naših občanov, 400 milijonov lahko pomeni za 
nekoga precej, za drugega manj, za enega je 10 dinarjev veliko, za tretjega malo. 
Gre za vprašanje zakonitosti in če bomo to dopuščali, se mi zdi, da ima potem 
vsak republiški sekretar in vsak tajnik občinske skupščine možnost, da na tak 
način predpisuje nove tarife, ki so tisočkrat večje od ekonomske cene takega ali 
drugačnega obrazca za take ali drugačne namene. Zaradi tega menim, da je 
treba ta problem rešiti takoj in da se tudi prepreči nezakonito pobiranje teh 
sredstev. Ker so te tarife podobne komunalnim taksam, lahko vsak občan, tako 
mislim, postavi to vprašanje ustavnemu sodišču v presojo. Dogodilo se bo lahko, 
da bomo vračali nazaj sredstva tudi od teh tiskovin kot smo morali vračati 
komunalne takse. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Maček, sodeč po tvojem vprašanju, 
se nisi zadovoljil z odgovorom, ki ga je dal tovariš Štrukelj in sicer, da bomo 
o tem še razpravljali. Kaj potem predlagaš? 

Polde Maček: Predlagam, da se ne počaka, ampak da se da takoj 
navodilo, da se ne zaračunava teh tarif, vse dotlej, dokler skupščina ne bo 
odločila tako ah drugače. 

Predsednik Miran Goslar: Ali bo odgovoril kdo od članov izvršnega 
sveta? Tovariš Štrukelj prosim. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik! Mislim, da to ni vprašanje in 
skupščina mora odločiti ali danes o tem razpravlja ali ne. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Štrukelj vztraja torej na tem, da 
bi ta materija bila predložena skupščini. Tovariš Maček, ti se s tem ne zado- 
voljuješ, zato te prosim, da preciziraš svoj predlog. 

Polde Maček (iz klopi): Predlagam, da se naroči republiškemu sekre- 
tarju za notranje zadeve, da svoje navodilo prekliče. 

Predsednik Miran Goslar: O tem mi ne moremo sklepati. Lahko sedaj 
sklepamo samo o tem ali razpravljamo že na današnji seji o tej problematiki, ali 
na eni od naslednjih sej. 

Polde Maček (iz klopi): Ne vztrajam na tem, da naj o tem vprašanju 
razpravlja zbor na današnji seji. Strinjam se, da je to vprašanje predmet 
prihodnje seje republiškega zbora. 
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Predsednik Miran Goslar: Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci 
se strinjajo.) Se kakšno vprašanje? (Ne.) Vprašam, ali želite odmor sedaj, ali 
ob 12. uri? (Glasovi iz vrst poslancev: ob 12. uri.) Večina je za ob 12. uri. Torej 
nadaljujemo z zasedanjem. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog sklepov 
za uresničitev sklepov in priporočil za izpopolnitev sistema družbene skrbi za 
predvojne revolucionarje in borce NOV. 

Predlog sklepa je predložila komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanje 
borcev NOV. Kot gradivo ste prejeli informacijo o nekaterih pravnih in eko- 
nomsko socialnih vprašanjih varstva predvojnih revolucionarjev in udeležencev 
NOV in sklep izvršnega sveta o določitvi osnove za odmero pokojnin borcem 
NOV. 

Predstavnik komisije je Vlado Crne. Odbor za finance in proračun in 
zakonodajno-pravna komisija sta predlog sklepov obravnavala. Imamo pismena 
poročila, ki ste jih prejeli z materialom, danes pa ste prejeli še dodatno poročilo 
zakonodajno-pravne komisije. 

Ali želi predstavnik komisije za vprašanje borcev NOV dati še ustno 
obrazložitev? Tovariš Vlado Crne se javlja k besedi. 

Vlado Crne: Tovariš predsednik, tovariši ce in tovariši poslanci! Infor- 
macijo o nekaterih pravnih in ekonomsko-soci alnih vprašanjih varstva pred- 
vojnih revolucionarjev in udeležencev NOV posreduje komisija zboru na podlagi 
njegovega sklepa z dne 26. junija minulega leta. 

Navedena informacija obravnava predvsem vprašanja pravne ureditve var- 
stva predvojnih revolucionarjev in udeležencev NOV ter njihov ekonomski in 
socialni položaj. Hkrati vsebuje tudi ukrepe, ki jih je treba sprejeti, da se trajno 
zagotovi usklajenost njihovega materialnega stanja z ekonomskimi možnostmi 
družbe in da se tudi sistemsko uredijo njihove pravice. 

V nekaterih krogih se v zadnjem času vse bolj pojavlja mnenje, če ne bi 
bilo umestno sprejeti enoten zvezni zakon, ki bi v oeloti vseboval vse predpise 
o varstvu predvojnih revolucionarjev in borcev NOV za vse območje Jugoslavije. 

V tem primeru bi bilo treba izložiti iz dosedaj veljavnih predpisov, ki 
urejajo varstvo udeležencev NOV, vsa tista določila, ki se nanašajo na1 udeležence 
NOV in sprejeti torej posebni zvezini zakon. Ce bi tako stališče bilo sprejeto 
— vsebuje ga tudi predlog orientacijskega plana zvezne skupščine za revizijo 
zveznih zakonov — bi to pomenilo popolno izenačenje materialnih ugodnosti, 
ki so jih borci deležni na posameznih področjih, hkrati pa tudi ukinitev že v 
praksi uveljavljenega varstva republik, občin, delovnih in drugih organizacij 
in celo krajevnih skupnosti. Prav zaradi tega se je treba zavzemati za to, da 
vprašanje varstva predvojnih revolucionarjev in udeležencev NOV še vedno 
urejajo temeljni zvezni zakoni, ki se nanašajo na vse občane, vsebujejo pa 
nekatere določbe o pravicah udeležencev v NOV, medtem ko naj splošni zvezni 
zakoni vsebujejo le splošna načela za urejanje posameznih vprašanj. Razlike, 
ki nastajajo zaradi posebnosti republik, naj urejajo republike in občine. Skratka, 
zagotoviti je treba, da se na nivoju zveze in z zveznimi predpisi ureja osnovno 
varstvo predvojnih revolucionarjev in udeležencev NOV, dopolnilno varstvo 
pa naj se ureja še vnaprej na nivoju republik in občin z republiškimi in občin- 
skimi predpisi. 
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V informaciji nadalje navajamo dosedaj dosežene uspehe pri varstvu pred- 
vojnih revolucionarjev in udeležencev NOV ter ugotavljamo, da se je z izvr- 
šitvijo skupščinskih sklepov in priporočil od 27. 3. 1968 znatno izboljšal njihov 
materialni položaj. Tako se je na primer približno 20 000 udeležencev NOV 
zelo približala minimalna pokojnina dohodkom še zaposlenih borcev, ki pre- 
jemajo na podlagi zakona republiški dodatek za borce. 

S spremembo temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju je nekaj nad 
1000 udeležencev NOV z območja Primorske, ki. so vstopili v NOV pred 13. 10. 
1943, pridobila status borca, s čimer so jim priznane vse pravice iz tega naslova. 

S sprejemom republiškega zakona o vojaških vojnih invalidih se je iz- 
boljšal materialni položaj v NOV najbolj prizadetih udeležencev NOV. 

Na podlagi zakona o prispevku za graditev stanovanj za udeležence NOV 
in odlokov o načinu in pogojih za njegovo uporabo, ki ga je skupščina sprejela 
v letu 1968, bo več kot 7000 predvojnih revolucionarjev in udeležencev NOV 
dobilo primerna stanovanja. Pri tem naj omenim, da se s temi sredstvi rešujejo 
predvsem stanovanjska vprašanja socialno šibkih udeležencev NOV, med kate- 
rimi so tudi kmetje-borci. 

Zakon o borcih za severno mejo 1918—1919 zagotavlja tej kategoriji borcev 
materialno pomoč ter vozne olajšave pri potovanju v železniškem prometu in 
z drugimi prevoznimi sredstvi. 

Skupščina tudi ni prezrla potrebe, da se z zakonom uredi skrb za varstvo 
nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja in žrtev vojnega materiala in 
njihovih družinskih članov. Približno 320 upravičencev prejema denarno pomoč, 
nekateri od teh pa še dodatek za postrežbo in dodatek za ortopedske in 
tehnične pripomočke. 

Med pomembno materialno pomoč nekaterim predvojnim revolucionarjem 
in udeležencem NOV sodijo tudi priznavalnine, ki jih podeljuje republika in 
občine, dalje enkratne pomoči in pomoči pri šolanju otrok padlih in umrlih 
udeležencev NOV. 

Ti in še drugi ukrepi, ki jih nisem navedel, razvidni pa so iz informacije, 
se v praksi varstva predvojnih revolucionarjev n udeležencev NOV vse bolj 
uveljavljajo. Kažejo tudi na to, da ni več bistvenih problemov, ki naj bi bili 
z zakonom, odlokom ali na kakršen koli drug način zadovoljivo urejeni. Ne 
smemo pa se odreči dejstvu, da je treba zaradi spreminjanja življenjskih 
pogojev, v katerih živijo udeleženci NOV, obstoječe predpise stalno dopolnjevati, 
jih usklajevati z materialnimi možnostmi družbe in s tem zagotoviti predvojnim 
revolucionarjem in borcem primemo življenjsko raven. V tem smislu predlaga 
komisija za vprašanja borcev Skupščine SR Slovenije tudi dokument, ki vsebuje 
predlog ukrepov. Le-te je treba sprejeti, če želimo, da se dosledneje izvajajo 
na eni strani že sprejeti sklepi skupščine, na drugi strani pa da se nekatera, 
dosedaj še vedno pomanjkljivo rešena vprašanja uredijo s predpisi tako, da bodo 
imeli zakonsko moč. To bo omogočilo udeležencem NOV in predvojnim revolu- 
cionarjem, da tudi te oblike varstva uveljavljajo kot pravico1. Med takšne naj- 
pomembnejše predloge sodi — po mnenju komisije — sprejem zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o vojaških vojnih invalidih. Posledica vojne 
namreč negativno vplivajo na fizično in psihično zdravstveno stanje udeležencev 
NOV, zaradi česar so zmanjšane njihove življenjske in ustvarjalne sposobnosti. 
Ker sistem varstva vojaških vojnih invalidov še ni popoln, ga bo treba 
nenehno prilagajati razmeram, v katerih živijo invalidski upravičenci. Zato bo 
treba še naprej skrbeti, da bo višina invalidskega dodatka prilagojena splošnemu 
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standardu, da bodo smotrno urejene oskrbnine za čas poklicne rehabilitacije in 
da bodo invalidi še naprej deležni ugodnosti pri nakupu in porabi motornih 
vozil. Prav tolikšna skrb družbe mora biti posvečena tudi tistim udeležencem 
NOV, ki so bili zaradi posledic vojne predčasno upokojeni glede na to, da je 
bila zaradi izčrpanosti znatno zmanjšana njihova delovna sposobnost. Ker so 
bili nekateri od teh upokojeni tudi po sili razmer — nekatere delovne organi- 
zacije so namreč izvajale pritisk na udeležence NOV za predčasno oziroma 
izjemno upokojitev — je treba vso skrb posvetiti tem udeležencem in uresničiti 
stališče, da bo razlika med njihovo pokojnino in osebnim dohodkom še za- 
poslenega borca, ki prejema borčevski dodatek, čim manjša. 

Zakon o prispevku za gradnjo stanovanj za udeležence NOV in odlok 
o načinih in pogojih za njegovo uporabo, ki ga je skupščina sprejela 1968, je 
največje jamstvo, da bodo v doglednem času le končno rešeni pereči stanovanjski 
problemi predvojnih revolucionarjev in borcev NOV. Čeprav je bilo zbranih že 
približno 130 milijonov sredstev, nas občinske skupščine še vedno opozarjajo, da 
ta sredstva ne bodo zadoščala za rešitev vseh ugotovljenih potreb. Zato občinske 
skupščine predlagajo, da se veljavni sistem zbiranja sredstev podaljša še za 
leto 1970, s čimer bo moč ugoditi še preostalim udeležencem NOV, ki jih tare 
nerešeno stanovanjsko vprašanje. Ker bo komisija za vprašanja borcev NOV 
v prvem trimesečju opravila analizo porabe sredstev za gradnjo stanovanj po 
posameznih občinah, bo po potrebi predložen tudi odlok o spremembi odloka 
o načinu in pogojih za porabo sredstev, zbranih s prispevki za gradnjo stanovanj 
za udeležence NOV. 

Gmotni položaj nekaterih predvojnih revolucionarjev in udeležencev NOV 
ter drugih občanov, ki so zaslužni za tehnični, znanstvena in kulturni napredek 
Slovenije, se izboljšuje tudi s podeljevanjem stalne družbene pomoči republike 
in občin, enkratne pomoči in pomoči pri šolanju njihovih otrok. Čeprav se 
družbena pomoč republike podeljujte s sklepom izvršnega sveta, občinska 
družbena pomoč pa na podlagi občinskih odlokov, je ni moč uveljaviti kot 
pravico. Mimo tega so pogoji za pridobitev družbene pomoči in njihova višina 
po posameznih občinah zelo različni, ker je prav na območju občin, ki so 
ekonomsko šibkejše, največje število socialno ogroženih udeležencev NOV. Tudi 
v minulem letu ni bilo uresničeno priporočilo skupščine o družbeni pomoči 
v najmanjšem znesku 100 din, ki jo podeljujejo občinske skupščine. 

Komisija nadalje predlaga, da pristojni republiški organi proučijo tudi 
nekatera nerešena vprašanja varstva udeležencev NOV kot na primer zdrav- 
stvenega varstva tistih kmetov-borcev, ki zaradi slabega zdravstvenega stanja, 
onemoglosti in starosti niso sposobni plačevati osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno varstvo; 

— dalje možnosti za uskladitev minimalnih pokojnin tistih udeležencev 
NOV, ki so bili upokojeni pred 1. 1. 1963 izven območja Slovenije in se naknadno 
preselili v Slovenijo. Njihova pokojnina je po predpisih republike, v kateri so 
bili upokojeni, znatno manjša od pokojnine udeležencev NOV, ki so bili upo- 
kojeni na območju Slovenije; 

— vprašanje možnosti za ugodnejšo upokojitev tistih vojaških vojnih in- 
validov, ki nimajo pravic iz statusa borca in katerih stopnja invalidnosti pre- 
prečuje nadaljnjo zaposlitev; 

— vprašanje uskladitve pokojnin tistih udeležencev NOV, ki prejemajo 
pokojnino po bivšem 80. členu zakona o pokojninskem zavarovanju; 



26 Republiški zbor 

— vprašanje spremembe zakona o dodatku zaposlenim udeležencev NOV 
in s tem v zvezi določanje minimalnih zneskov pokojnin in na koncu 

— vprašanje gmotnega položaja tistih udeležencev NOV, ki so vstopili 
v NOV po 9. 9. oziroma 13. 10. 1943. 

Glede na to, da so navedena vprašanja za večje število predvojnih revolu- 
cionarjev in udeležencev NOV zelo pomembna in še nimamo točnih podatkov 
o eventualnih finančnih obveznostih, jih je treba proučiti in zato pripraviti 
ustrezne ukrepe. 

Predvsem je treba proučiti celoten kompleks varstva predvojnih revolu- 
cionarjev NOV v novem republiškem zakonu o zdravstvu, zdravstvenem za- 
varovanju in v novih predpisih s področja invalidsko-pokojninskega zavarovanja. 
Pri tem je treba izhajati, da se že dosežene pravice revolucionarjev in udele- 
žencev NOV ne zmanjšujejo, marveč celo povečujejo v skladu s splošnim 
porastom življenjske ravni. 

V imenu komisije predlagam, da zbor obravnava predloženo informacijo 
in sklepe kot so predloženi s tem, da sprejemam spremembe, ki sta jih predlagala 
zakonodajno-pravna komisija in odbor za finance in proračun glede na to, da 
je izvršni svet le sprejel predlog komisije za boroe NOV in določil minimalno 
pokojninsko osnovo za upokojene udeležece NOV na nivo poprečnega osebnega 
dohodka zaposlenih borcev, ki prejemajo borčevski dodatek in da je tudi že 
sprejel sklep o razdelitvi namenskih sredstev občinam za dopolnjevanje 
občinskih priznavalnin. 

Predsednik Miran Goslar: Izvršni svet je dal pismeno mnenje, iz 
katerega izhaja, da se s predlogom sklepov strinja. Na sejo zbora je bil vabljen 
tudi predstavnik Zveze združenj borcev NOV Slovenije, predstavnik repu- 
bliškega zavoda za socialno zavarovanje in predstavnik komisije za socialno- 
materialno vprašanje pri ZZB NOV Jugoslavije. Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Tovariš Vinko Hafner, podpredsednik izvršnega sveta kot predstavnik 
izvršnega sveta. 

Vinko Hafner: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Pravkar je 
tovariš predsednik omenil, da je izvršni svet obravnaval predlog sklepov, ki vam 
je danes predložen in se z njim strinja. O tem je razpravljal izvršni svet na 
svoji seji 22. 1. letos. Medtem sta bila naknadno uresničena še dva ukrepa in 
sicer uskladitev pokojnin borcev NOV in razdelitev dotacij občinskim skup- 
ščinam za izplačevanje priznavalnin borcem NOV. Zato menim, da moram 
v imenu izvršnega sveta dati nekatera pojasnila skupščinskemu zboru in pred- 
lagati dodatno spremembo v besedilu sklepov. 

Ta vprašanja se nanašajo na usklajevanje pokojnin in na delitev dotacij 
občinam za priznavalnine. Najpomembnejše je vprašanje usklajevanja pokojnin 
za leto 1970. Tovariš Crne je o tem govoril in zato bi dal samo dodatno 
poj asnilo. 

Ko sta ta zbor in skupščina sprejemala proračun zai letošnje leto, sta v njem 
zagotovila za usklajevanje pokojnin borcem 42 milij. 720 000 din. Ta znesek bi 
zagotovil za 19 360 borcev minimalno pokojninsko osnovo le v znesku 1056 din. 
Sklepe izvršnega sveta, ki izravnava letošnjo minimalno pokojninsko osnovo 
lanskoletnim borčevskim dodatkom na višino 1077 din, pa zahteva približno 
4 milij. 578 000 novih din več kot je zagotovljeno v proračunu. 
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Diskrepanca med obema sklepoma nastaja odtod, da je v težki proračunski 
debati in pri težkem usklajevanju bilansiranja celotnih proračunskih izdatkov 
izvršni svet smatral, da ne more zagotoviti v proračunskem predlogu tolikšne 
izdatke za te namene v letošnjem letu. Zato je kalkuliral z minimalno osnovo 
za borčevske pokojnine le v višini 1056 din ali z 101% povečanjem te minimalne 
osnove nasproti lanskemu letu. 

V razpravah o proračunu v skupščinskih odborih in kasneje tudi v izvršnem 
svetu, sta komisija za vprašanje borcev NOV kot tudi odbor za plan in finance 
smatrala, da je treba privesti letošnje usklajevanje pokojnin na višino lansko- 
letnega borčevskega dodatka za zaposlene borce. Zato je predlagal solucijo, ki jo 
je izvršni svet tudi sprejel, da se za manjkajoči znesek zadolži pri republiškemu 
skladu pokojninskega zavarovanja in prenese to obveznost na prihodnje leto. 

Izvršni, svet ni imel možnosti, da o tem konzultira skupščino in ponovno dobi 
njeno privolitev za takšno povečanje izdatkov, ki niso zagotovljeni v proračunu, 
ker med tem zbori niso zasedali. Odločitev za usklajevanje pokojnin je bilo 
treba sprejeti zaradi splošnega usklajevanja pokojnin, ki se izvaja hkrati tudi 
za borce. Zato praktično pomeni ta odločitev izvršnega sveta zadolžitev repu- 
blike za prihodnje leto, kolikor ne bo mogoče z nekaterimi prihranki že v teku 
letošnjega leta izbilansirati te izdatke. 

O tem obveščam ta zbor zato, da pritrdi takemu postopku in računa s tem, 
da to pomeni v skrajni konsekvenci zadolžitev republike pri pokojninskem 
skladu za leto 1971. 

Drugo vprašanje, ki je s tem povezano, je sistem usklajevanja borčevskih 
pokojnin, bi naj bi ga, kot predlaga tudi tovariš Crne oziroma kot ga priporoča 
skupščinska komisija, uredili v novem sistemu pokojninskega zavarovanja. 

Glede tega obveščam zbor, da ni nobene gotovosti, da bomo lahko že do 
konca letošnjega leta dobili tudi ustrezne zakonske predpise, ki bi v celoti 
omogočili, da 1971. leta lahko realiziramo tak sklep. Zato predpostavljamo, 
da bo treba verjetno še za leto 1971 najti našim razmeram in finančnim 
možnostim najbolj ustrezno rešitev in pri tem seveda ponovno razpravljati, 
v kakšni meri bo mogoče v prihodnjem letu uresničevati že star skupščinski 
sklep, da naj se pokojninske osnove borcem usklajujejo na ravni borčevskega 
dodatka zaposlenih borcev iz minulega leta. Letos je bilo to treba uresničiti 
do neke mere zato, ker razlika ni bila velika in ker je bil porast osebnih 
dohodkov še znatno večji od veljavnega borčevskega dodatka. Ne moremo pa 
jamčiti, da bo to mogoče v celoti uresničiti v prihodnjem letu, če ne bodo 
medtem že sprejeti novi zakonski predpisi. 

Na to opozarjam zato, da se ne bi smatrala ta odločitev izvršnega sveta za 
letošnje leto kot precedens za enako rešitev v prihodnjem letu. To ne pomeni 
za ta skupščinski zbor in niti ne za izvršni svet nikakršne predpostavke, 
temveč bo treba do konca leta vse te stvari skalkulirati tako v skladu z našimi 
možnostmi kot tudi z eventualno sprejetimi zakonskimi predpisi o pokojninskem 
sistemu. 

Drugo pomembno vprašanje je dotacija občinam za priznavalnine borcem 
v letu 1970. Za ta namen je bilo lansko leto zagotovljenih 3 milijone 350 tisoč 
N dinarjev. Ta sredstva so bila razdeljena po posebnem sklepu izvršnega sveta, 
v katerem so bili določeni tudi kriteriji, na osnovi katerih lahko posamezne 
občine prejmejo te dotacije. Za letošnje leto je za te namene zagotovljenih 
5 500 000 N dinarjev, torej znatno več kot v lanskem letu, z namenom, da se 
pomaga občinam, da se uresničijo načela, da naj znašajo najnižje priznavalnine 
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10 000 starih dinarjev, tega priporočila seveda v mnogih občinah z njihovimi 
lastnimi sredstvi ni bilo mogoče zagotoviti. 

Pri realizaciji razdelitve teh sredstev so se pokazali resni problemi. Pro- 
blem je bil v tem, da, če bi hoteli zagotoviti približno pravično razdelitev teh 
sredstev in zagotoviti, da občine dajo tudi svoj ustrezajoč prispevek, da se tako 
izravnava položaj borcev do največje možne mere, potem smo morali sprejeti 
načelo, na podlagi katerega je namesto lanskih 38 subvencioniranih občin letos 
teh občin 44. V število 44 občin sodijo tudi nekatere ekonomsko razvitejše 
občine, ki pa imajo razmeroma visoko število borcev. Zato jim po teh kriterijih 
izvršnega sveta taka subvencija, čeprav v precej minimalnih zneskih, vendarle 
pripada. Moram reči, da je izvršni svet, da bi omogočil tudi občinam sprejem 
njihovih proračunov, sprejel takšno rešitev, na podlagi katere prejme to subven- 
cijo v letošnjem letu 44 občin pod predpostavko, da vsaka občina zagotovi 
najmanj 10 000 starih dinarjev stalne priznavalnine. Pod temi pogoji je ta sklep 
letos uveljavljen. 

Opozarjam zbor na to, da ni možno nadaljevati s prakso', s katero bi se obseg 
subvencioniranja občin še povečeval. To je v svojem bistvu nasprotno s politiko 
dotiranja občin in prelivanja sredstev republike nasploh. Zato predvideva iz- 
vršni svet, da bo ob hkratnem sprejemu zakona o družbeni pomoči borcem 
NOV in zaslužnim občanom dobil potrebna načela tudi za subvencioniranje 
občin v te namene. Hkrati je v teku že obsežna priprava sekretariata za finance 
in drugih organov,, ki naj še v teku letošnjega leta razčistijo politiko subvenci- 
oniranja občin s strani republike tako na področju šolstva kot na področju 
borčevskih vprašanj in tudi drugih oblik, kjer sodeluje občina pri izravnavanju 
ekonomsko socialnih razmer v Sloveniji. 

Zato po vsej verjetnosti v prihodnjem letu ni moč računati z enakim 
obsegom subvencioniranja, vsaj kar zadeva število občin in sredstev. Zato 
letošnja porazdelitev 44 občinam ne more predstavljati precedensa za določitev 
v prihodnjem letu. Izvršni svet je namreč smatral, da je treba ta zbor o tem 
obvestiti, da ne bi bile ob priliki odločitev, ki bodo pomembne za prihodnje 
leto', prisotne te letošnje razmere. 

Zato predlagam, tovariš predsednik, kar je sprejel že tudi odbor za proračun 
in financ in se strinjal tudi tovariš Črne, da se iz besedila sklepov črtata v 1. 
točki druga alinea, to je, da se črtata v 2. točki sklep pod 1. alineo in pod tretjo 
alineo, ker je to že urejeno^. Hkrati predlagam, da se v 3. točki, tretja alinea, ki 
pravi, »do 30. 6. 1970 sprejel zakon o materialni družbeni pomoči zaslužnim 
občanom in predvojnim revolucionarjem ter udeležencem NOV«, ta rok nado- 
mestiti z besedami: »v letu 1970«. Da bi namreč lahko povezovali vprašanje 
materialnega položaja borcev NOV s tega gledišča in hkrati uredili tudi celoten 
sistem subvencioniranja občin, bi torej kazalo ta rok nekoliko podaljšati. Mislim, 
da bo možno to nalogo izpeljati že v septembru ali v oktobru. Ker tudi za letos 
to nima več nobenih praktičnih posledic, je možno ta rok nekoliko podaljšati. 
Z vsemi drugimi sklepi se izvršni svet strinja. 

Predsednik Miran Goslar: Franc Svetelj ima besedo. 

Franc Svetelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K predlogu sklepov predlagam dva amandmaja. V drugi točki sklepov, ki 
govorijo o nalogah izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, naj se za 3. alineo 
doda 4. alinea, ki naj se glasi: »bo do 15. aprila 1970 sprejel predlog ukrepov, ki 
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bodo zagotovili zdravstveno varstvo tistim kmetom-borcem in njihovim dru- 
žinskim članom, ki zaradi slabega zdravstvenega stanja, onemoglosti in starosti 
niso sposobni plačevati osnovnega prispevka za zdravstveno varstvo po zakonu 
o zdravstvenem zavarovanju kmetov.« S tem v zvezi naj se v 4. točki sklepov 
črta prva alinea, ki govori o istem problemu. 

Ta amandma obrazložujem z naslednjim: Ob potrjevanju zdravstvenih 
izkaznic kmetom je lani aprila ostalo 3840 kmetov-borcev brez potrjenih 
izkaznic in s tem brez pravic do zdravstvenega varstva po zakonu o zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetov, ker niso poravnah osnovnih obveznosti do tega 
sklada. Med njimi je velik del kmetov-borcev, ki zaradi slabega zdravstvenega 
stanja, onemoglosti in starosti niso sposobni plačevati tega prispevka. 

V začetku letošnjega leta je bilo takih kmetov-borcev v Sloveniji 2090, 
oziroma po posameznih komunalnih skupnostih naslednje število: Celje 349, 
Gorica 310, Koper 315, Ljubljana 120, Maribor 207, Novo mesto 583 in Ravne na 
Koroškem 212. Letos so vse skupščine komunalnih skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja kmetov-borcev — razen dveh — povečale višino prispevnih stopenj, 
na primer Nova Gorica od 13 na 18®/», Novo mesto od 9 na 10°/» in poleg tega 
še pavšal od 200 dinarjev na 270 dinarjev itd. Poleg tega imajo nekatere 
skupnosti predpisane še izredne prispevke za pokritje primanjkljajev. Na primer 
Novo mesto 2 fl/o, Maribor 2,5 ®/o od katastrskega dohodka itd. Zaradi tega lahko 
pričakujemo, da bo letos še več kmetov-zavarovancev in med njimi tudi kmetov- 
borcev ostalo brez zdravstvenih izkaznic in zato tudi brez pravic do zdrav- 
stvenega varstva po zakonu o zdravstvenem zavarovanju kmetov. Te izkaznice 
potrjuje, kot je znano>, služba komunalne skupnosti vsako leto konec marca. 

To vprašanje se že dalj časa proučuje in z njim ne gre več odlašati, marveč 
je treba končno nekaj urediti. O tem so že večkrat razpravljali ustrezni odbori 
naše skupščine in izvršni svet, ki je, kot sem obveščen, naročil republiškemu 
sekretariatu za delo, naj do januarja letos izdela predlog, kako rešiti te pro- 
bleme. 

Danes razpravljamo o uresničevanju sklepov, ki jih je naša skupščina spre- 
jela pred dvema letoma. To pomeni sprejeti čimveč konkretnih ukrepov, ki 
naj bi pospešili reševanje problemov na posameznih področjih. Zato bi sklep, 
naj bi še do 1. julija proučevali ta problem, pomenil pustiti nad 2000 kmetov- 
borcev in njihovih družinskih članov brez zdravstvenega varstva. Zavedati se 
moramo tudi, da bo v začetku prihodnjega leta stopil v veljavo nov sistem 
zdravstvenega zavarovanja, ki bo moral ta vprašanja na nek način rešiti. Gre 
torej za konkretne rešitve že v letošnjem letu. 

Amandma 2. V četrti točki sklepov naj se doda 6. alinea, ki se glasi: »Do 
30. septembra 1970 proučila in pripravila predloge za spremembe in dopolnitve 
zakona o zdravstvenem varstvu kmetov-borcev v tem smislu, da bi pridobili 
pravico do zdravstvenega varstva po tem zakonu tudi tisti kmetje-borci, ki so 
bih od 1. 1. 1945 do 15. 5. 1945 v internaciji ali izseljeništvu, pred tem časom 
pa imajo priznano posebno aktivno dobo v NOV. 

Obrazložitev: Vprašanje ureditve zdravstvenega varstva na podlagi ude- 
ležbe v NOV je sicer aktualno za vse borce in je treba to vprašanje v celoti 
proučiti. Vendar sta, glede na socialni položaj, zdravstveno stanje in ostarelost 
še posebno pereča problema pri kmetih-borcih. Gre za ljudi, ki so aktivno sode- 
lovali v NOV in imajo tudi priznano posebno dobo, ki je sovpadala z obdobjem 
od 1. 1. 1945 do 15. 5. 1945, ki ga je zakon o zdravstvenem varstvu kmetov- 
borcev postavil kot kriterij, niso mogli več aktivno sodelovati v NOV. Ti 
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ljudje so poleg aktivnega dela v revoluciji največkrat izgubili tudi vse pre- 
moženje. 

Občinski odbor Zveze združenj borcev Kamnik je na podlagi zahtev kra- 
jevnih organizacij Zveze združenj borcev 23. 1. letos obravnaval probleme 
kmetov-borcev in ugotovil, da dani zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov- 
boroev neenakopravno obravnava to kategorijo kmetov-borcev. Občinski odbor 
je bil mnenja, da so zahteve teh borcev za izenačenje o pravicah na področju 
zdravstvenega varstva z ostalimi borci upravičene. Predlog za spremembo 
sedanjih predpisov je posredoval republiškemu odboru Zveze združenj borcev 
NOV in republiškim poslancem z željo, da to vprašanje, ki ni pereče samo v naši 
občini, prouči in najde ustrezno rešitev. N,a posebnem sestanku z republiškimi 
poslanci so borci predlagali, naj se v tem smislu dopolnijo sklepi, o katerih 
danes razpravljamo. 

Predsednik Miran Goslar: Opozarjam, da se bodo o teh amandmajih 
morah izreči izvršni svet, komisija za vprašanja borcev NOV in odbor za finance 
in proračun. Tovariš Pušenjak želi besedo. 

Rado Pušenjak: Tovariši poslanci! Vsekakor mora vsak občan, ki je 
vsaj malo seznanjen z razmerami, priznati, da pomeni materialna pomoč družbe 
borcem NOV pomembna sredstva. Ce upoštevamo, da družba zadnjih nekaj let 
ni storila ničesar drugega kot da je skušala odpraviti' neupravičeno velike so- 
cialne razlike, in da je še mnogo borcev ostalo na spodnji socialni lestvici, ne 
more nihče trditi, da je pomoč borcem v starih pogojih pretirana. 

Glede dodatka na osebni dohodek zaposlenim udeležencem NOV ne morem 
verjeti, da je bilo lani 4200, letos pa kar 4400 teh, ki naj bi bih, oziroma bodo 
dejansko upravičeni do republiškega dodatka. Ta baje znaša letos približno 
17 800 000 N din. Pri bistvenem zviševanju osebnih dohodkov zaposlenih se mi 
zdi tako število upravičencev mnogo previsoko. Predlagam, da izvršni svet glede 
tega odredi revizijo. 

Vedno bolj postaja nevzdržno obravnavanje nosilcev »Spomenice 1941« s 
tistimi borci, ki imajo priznano organizirano delo v NOV od 1941. leta, pa 
vendarle nimajo »spomenice«. Imajo torej dokazano organizirano delo v NOV od 
1941. leta do osvoboditve tako kot nosilci »spomenice«. Posebne pravice nosilcev 
»spomenice«, da se jim odmerja pokojnina na osnovi enoletnega poprečnega 
osebnega dohodka, je vsekakor velika diskriminacija nasproti drugim borcem 
od leta 1941. Prav posebno še nasproti kmetom-prvoborcem in prav tako tudi 
nasproti prvoborcem delavcem, ki so šli v pokoj pred nekaj leti. 

Mnogim nosilcem »spomenice«, ki so bih do sedaj že v pokoju, se sedaj 
splača zaposliti, da si bistveno zvišajo pokojnino. To so velike izjeme in razlike 
za enako delo. Ali ne bi bil že čas, da takšne in podobne privilegije določenih 
občanov že enkrat odpravimo? Predlagam, da se zadolžita republiški sekretariat 
za zdravstvo in republiški zavod za zdravstveno zavarovanje, da v sodelovanju 
z ZZB do 30. septembra t. 1. proučijo to vprašanje v smislu uskladitve pravic 
vseh udeležencev NOV od leta 1941. V zvezi s tem predlagam amandma v tem 
smislu, naj se točka 4 na strani 3 dopolni z alineo: »da prouči do 30. 9. 1970 
možnost uskladitve pravic »nosilcev spomenice 1941« z borci, ki imajo priznano 
od leta 1941 do 1945 dvojno dobo.« 

Mnogi borci, ki so šli v pokoj pred mnogimi leti in ki so imeli polno delovno 
dobo, se upravičeno pritožujejo, da imajo enako pokojnino kot tisti, ki jim je 
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bilo priznano le 15 oziroma 20 let pokojninske dobe. Pokojnina za borce z 20 let 
pokojninske dobe znaša sedaj 915,45 N din, s 15-letno pokojninsko dobo pa 
800 N din. Velika diskriminacija je v zvezi s tem storjena zlasti kmetom-borcem 
in to tem bolj, ker so mnogi upravičenci s 15 oziroma 20-letno dobo dejansko 
tudi kmetje. Menim, da so upravičeno nezadovoljni s takimi rešitvami tudi tisti 
občani, ki imajo nekaj mesecev izpod 15 let dejanske delovne dobe in ne morejo 
po dosedanjih predpisih doseči neke dodatne pokojnine. Na drugi strani pa 
prejemajo nekateri občani, ki so na nek način dokazali sodelovanje v NOV pred 
9. 9. 1943 in določeno delovno dobo, na mesec približno 800 din. Ah niso to 
prevelika nesorazmerja? 

Vprašanje pomoči borcem NOV ne bomo smeli v bodoče reševati izolirano 
od drugih socialnih problemov naše družbe, ker sicer javnost ne bo podpirala 
tudi tistih naših stremljenj, ki so povsem upravičena:. Med borci se postavljajo 
vedno bolj vprašanja razlik med tistimi, ki imajo priznano aktivno delo v NOV 
pred 9. 9. 1943 in med tistimi, ki so se vključili v NOV pozneje. Tisti, ki so 
npr. dokazali, da so sodelovali v NOV organizirano pred 9. 9. 1943 pa so 
dejansko samo podpirali narodnoosvobodilni boj, ne da bi v njem sodelovali, 
uživajo razmeroma veliko materialno pomoč družbe. Tisti pa, ki so, recimo od 
oktobra 1943 nastopili partizansko življenje in sodelovali v neprestanih bitkah 
z okupatorjem, jim ne priznamo skoraj ničesar. Menim, da bi vsak borec NOV 
dal prednost tistim, ki so se začeli boriti proti okupatorju s puško v rokah po 
kapitulaciji Italije, pred onimi, ki so narodnoosvobodilno gibanje samo pod- 
pirali in to še po 9. 9. 1943. O vsem tem raši ljudje precej razpravljajo in 
pričakujejo od nas pravičnejšo rešitev. 

Pripravljamo zakonsko ureditev starostnega zavarovanja kmetov. V tej 
zvezi predlagam, da se zadolži komisija za vprašanja borcev NOV, da prouči, 
kakšne pravice bi bilo treba zagotoviti glede tega kmetom-borcem. Menim, da 
se ne bomo mogli in smeli izogniti izjemnemu obravnavanju borcev-kmetov, 
saj obravnavamo tudi problematiko borcev-delavoev, ki so imeli krajšo delovno 
dobo in prejemali manjše osebne dohodke. 

V zadnjih letih je precej občanov obogatelo, oziroma jih ima precej visoke 
osebne dohodke. Na drugi strani pa imamo mnogo družin, ki so v povojnem 
času izgubile vse imetje in tudi tisti del, ki je nujno potreben za normalno' 
življenje. Po osvobo<ditvi so morali poravnati obveznosti, ki so nastale v raz- 
dobju 1941—1945. Najbolj so bile prizadete partizanske družine in izgnanci. 
Ce že ima družba toliko sredstev, da lahko živijo mnogi v izobilju, od teh tudi 
taki, ki niso žrtvovali prav ničesar za novo Jugoslavijo, potem menim, da bi 
bil že čas, da družba poravna vsaj del škode, ki je nastala ljudem, zaradi tega, 
ker so se vključili v NOV. 

Predlagam, da prouči komisija za vprašanja borcev tudi to, vsekakor 
delikatno vprašanje. Nikakor se ne morem strinjati s tem, da bi se letos 
zbrana sredstva za rešitev stanovanjskega vprašanja borcev NOV delila po 
lani sprejetem odloku. Da ne bi bilo toliko sporov glede tega kot jih je bilo 
pred letom dni, predlagam, da komisija za vprašanja borcev NOV predloži 
čimprej nove predloge za delitev teh sredstev. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Nihče več? Izgleda, 
da bomo morali prekiniti zasedanje, dokler ne dobimo mnenj glede teh amand- 
majev. Ali lahko o njih že kdo kaj reče? Morda tovariš Crne, ali odbor za 
finance, ali izvršni svet. Tovariš Hafner želi besedo. 
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Vinko Hafner: Tovarišice in tovariši! Mislim, da bi lahko povedal 
svoje mnenje predvsem o (amandmaju tovariša S vetelj a, ki načenja vprašanje 
pravic do zdravstvenega zavarovanja kmetov-borcev, ki nimajo potrjenih zdrav- 
stvenih izkaznic. O tem vprašanju smo že razpravljali v izvršnem svetu in tudi 
v drugih organih. 

Pri. tem moram poudariti naslednje: zbor ne bd mogel sprejeti sklepa, 
s katerim bi obvezal izvršni svet za določen ukrep, za katerega nima na 
razpolago ustreznih sredstev niti drugih pravnih pooblastil. Vendar to ni 
bistveno1. Bistvo je to, da tega vprašanja ne moremo reševati na način, po 
katerem bi z zagotavljanjem nekih republiških sredstev avtomatično odvezali 
te kmete-borce od dolžnosti' da poravnajo svoje obveznosti do kmetijskega za- 
varovanja. Točno je to, kar je tovariš Svetelj izjavil, in sicer, da so med njimi 
tudi taki, ki resnično ne morejo plačevati tega prispevka. Tudi med drugimi 
kmeti, je 25 000 takšnih, ki nimajo potrjenih zdravstvenih izkaznic. Vendar ne 
moremo postaviti kriterijev, s katerimi bi ugotavljali, kdo lahko plačuje 
prispevke in kdo ne. Po zakonu, ki smo ga sprejeli, moramo insistirati na tem, 
da se te obveznosti poravnajo. Stvar občin pa je, da v takih primerih inter- 
venirajo. 

Menimo', tovariš Svetelj, da so letošnje dotacije, ki jih daje republika 44 
občinam za urejanje priznavalnin borcem, zadostna pomoč republike, da lahko 
občine po svoji uvidevnosti rešujejo tudi ta vprašanja, če ugotovijo, da nekdo 
ne more poravnavati obveznosti do kmetijskega zdravstvenega zavarovanja. 
Zdi se mi, tovariš Svetelj, da bi bil tak način za letošnje leto najbolj spre- 
jemljiva rešitev za reševanje teh najbolj perečih problemov. Zdi se mi namreč 
nemogoče, da bi te zadeve urejali z republiškega vrha. Te probleme je možno 
reševati le na nivoju občine in na osnovi njene proste presoje. 

Glede novega sistema bomo imeli priliko razpravljati v tem zboru in 
v drugih zborih že v kratkem času o novih zakonih, se pravi o novem sistemu 
zdravstvenega zavarovanja in varstva. Pri tem je novost ta, da se uvaja tako 
imenovano obvezno zdravstveno varstvo, ki bo veljalo za vse občane, ne glede 
na obliko njihovega zavarovanja in njihovega ekonomskega stanja. Ta novost 
bo že sama po sebi razrešila del tega problema. O tako imenovanem nivoju 
obveznega zdravstvenega varstva državljanov in o dodatnem zdravstvenem 
varstvu, ki ga zavarovanci zagotavljajo prek zavarovalnih skupnosti, bo treba 
še posebej razpravljati. Tako bomo imeli možnost, da to uredimo v skladu z 
uvajanjem novega sistema zdravstvenega zavarovanja. Zaradi tega, tovariš 
Svetelj, vaša dopolnitev, kot jo predlagate, ni potrebna. 

Glede predloga tovariša Pušenjaka moram reči, da ne morem sprejeti 
njegove zahteve, da se naj proučijo ukrepi za izravnavo pravic nosilcev 
»spomenice« z ostalimi borci. S povsem socialnih razlogov je lahko njegov 
predlog sprejemljiv. Z gledišča kategoriziranja borcev nosilcev »spomenice« 
z borci do 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943 pa vendarle obstajajo neka 
uveljavljena politična načela. V bistvu gre le za približno 1300 nosilcev »spo- 
menice« v naši republiki, ki jim je ta status priznan. Razlika ni tako velika, 
vendar je to vprašanje osebne ocene. Morda je težje vprašanje, ki ga je 
postavil tovariš Pušenjak, in sicer, da smo s sedanjimi ukrepi za usklajevanje 
pokojnin dejansko zagotovili enako minimalno pokojninsko osnovo več kot 
polovici upokojenih borcev in tako izravnali vse, ne glede na pokojninsko dobo 
in na dobo udeležbe v NOV. To je najbrž mnogo težje sistemsko vprašanje in 
najbrž tudi eno od tistih, na katere misli komisija za vprašanje borcev NOV 
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v svojem predlogu, ko pravi, da je treba to vprašanje rešiti v sistemu novega 
pokojninskega zavarovanja. 

V nobenem primeru ne moremo iti na zmanjševanje pravic. Možno je, da 
se opravijo z leti le določene izravnave oziroma diferenciacije v skladu s 
sprejetimi načeli in zakoni. 

Zato bi predlagal tovariš predsednik, oziroma predlagam tovarišu Pu- 
šenjaku, da tako zahtevo v odnosu do izvršnega sveta in n,a organe uprave 
za proučevanje tega vprašanja opusti. 

Kar zadeva starostno zavarovanje kmetov, se bo to vprašanje še proučevalo. 
Vendar je vprašanje, če je umestno vnesti ga v tem trenutku v te zaključke. 
To vprašanje še ni urejeno za celotno kmečko populacijo. V smislu zagotovila, 
ki sem ga dal v imenu izvršnega sveta, bosta skupina za sistem socialnega 
zavarovanja in izvršni svet še letos razpravljala o možni ureditvi starostnega 
zavarovanja kmetov. Tedaj bo treba v to razpravo nujno vključiti tudi predlog 
tovariša Pušenjaka. Ne mislim, da ni možno sprejeti tudi ta priporočila, vendar 
se mi zdi to skoraj neumestno glede na to, da je do definitivne rešitve tega 
vprašanja še kar precejšnja pot, in da bomo o tem imeli priložnost razpravljati 
še v razpravi o starostnem zavarovanju kmetov. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Vrhovec ima besedo. 

Stane Vrhovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za družbeni plan in finance se je med sejo posvetoval o teh treh amand- 
majih, in sioer o amandmaju tovariša Svetelja in tovariša Rada Pušenjaka. 
V celoti zastopamo stališče in se z obrazložitvijo predstavnika izvršnega sveta 
tovariša Hafnerja v celoti strinjamo. Ker menimo, da bi bile take »ad hoc« 
zahteve premalo preštudirane glede na uravnovešenje sredstev, o katerih je 
govoril tovariš Hafner, se torej z obrazložitvijo tovariša Hafnerja v celoti 
strinjamo. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Tovariš Črne, prosim. 

Vlado Črne: Tovarišice in tovariši poslanci, naj povem svoje mnenje 
in najbrž tudi mnenje komisije za vprašanje borcev NOV do vprašanj, ki so 
bila izražena v obliki amandmajev. V prvotnem predlogu smo stali prav tako 
na stališču, da je treba problem kmetov-borcev, ki ne morejo zaradi takšnih 
ali drugačnih vzrokov plačati osnovnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje 
in s tem dobiti potrjeno zdravstveno izkaznico, rešiti na predlagani način. Ko 
Pa smo ugotavljali, kakšen problem pomeni to za območje Slovenije in ugotovili, 
da smo kasni, kar zadeva sprejemanje proračuna in proračunskih obveznosti, 
smo se zedinili, naj se ta problem temeljito prouči s tem, da apeliramo na 
občine, da v kakršnikoli obliki omogočijo kmetom-borcem pridobitev zdrav- 
stvene izkaznice. So primeri, da občine že ob izplačevanju priznavalnin izplaču- 
jejo zanje tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje in da nekatere občine 
plačujejo ta prispevek tudi socialnim podpirancem-kmetom. Zato je najbrž 
zelo majhno število takšnih primerov, ki ne uživajo obveznega zdravstvenega 
varstva. Vendar vztrajamo na tem, da se to vprašanje v letošnjem letu prouči 
in skuša urediti že v novem zakonu o zdravstvu in v zakonu o zdravstvenem 
zavarovanju, ki ju bomo sprejemali še v letošnjem letu. 

3 



34 Republiški zbor 

Zdi se mi, da ne moremo razpravljati o izenačenju borcev-spomenicarjev 
in borcev, ki so vstopili v NOV v kasnejšem obdobju. Imamo poseben zakon 
o nosilcih »spominskega1 znaka 1941«. Mislim, da je prav, da skušamo v Sloveniji 
urediti tako, kar je tudi naša težnja, da imamo tri kategorije borcev. To so 
nosilci »spomenice«, borci pred 9. 9. in borci po 9. 9. oziroma 13. 10. 1943. Te 
tri kategorije borcev naj zadržimo in ne bi bilo prav, da v celoti izenačimo 
spomeničarje s tistimi, ki so vstopili 8. 9. ali celo s tistimi, ki so vstopili 4. 5. 1945 
v vrste NOV. 

Zato mislim, da tovariši ne bodo vztrajali na tem, da o teh amandmajih 
glasujemo, glede na to, da je smisel sklepov in priporočil povsem isti kot ga 
predlagajo s to razliko, da le malo drugače tretiramo naše predloge. 

Predsednik Miran Goslar: Oba predlagatelja bi vprašal, če vztrajata 
pri svojih amandmajih glede na stališča, ki so bila dana v razpravi. Tovariš 
Svetelj ima besedo. 

Franc Svetelj: Cev republiškem merilu ni mogoče ničesar storiti 
glede kmetov-borcev, ki nimajo sredstev za plačevanje prispevka za zdravstveno 
zavarovanje, potem menim, da ni treba omenjati v sklepih, naj se to vprašanje 
proučuje. V zaključkih je treba jasno reči, da je to zadeva občin, ne pa, da jo 
bomo še vse leto proučevali in nazadnje rekli to, kar vemo že danes,. 

To, kar je dejal tovariš Vrhovec, mislim, da to niso nobene zahteve, marveč 
samo predlog za hitrejše iskanje konkretnih ukrepov, ki naj bi pospešili rešitev 
tega problema. 

Kar zadeva število nepotrjenih zdravstvenih izkaznic, sem že dejal, da je 
bilo ob koncu minulega oziroma v začetku letošnjega leta 2096 kmetov-boroev 
v Sloveniji brez potrjenih zdravstvenih izkaznic. V začetku leta je bilo to 
število še večje, vendar se je potem s sodelovanjem občin in drugih organizacij 
in organov zmanjšalo na 2096, kar je še zmeraj sorazmerno visoko število. To 
vprašanje je predvsem pereče na območju Dolenjske, zlasti Novega mesta, 
kjer je skoraj 600 borcev-kmetov brez potrjenih zdravstvenih izkaznic. Zato bi 
predlagal, da se zbor izreče o obeh amandmajih. 

Predsednik Mirko Goslar: Tovariš Pušenjak ima besedo. 

Rado Pušenjak: Tovariša Crneta bi opozoril na to, da mislim tudi na 
tiste borce, ki imajo uradne dokumente o tem, da so borci NOV od 1941 dalje, 
»spomenice« pa nimajo. Sedaj naj tovariš Crne pove, kako jim naj obrazložimo 
tako velikansko razliko. Na primer: predlanskim je šel nekdo, star 43 let, ki je 
bil že upokojen, ponovno v službo in je po enem letu dal ostavko. Seveda je 
»pozabil povedati«, da zahteva po upokojitvi za dobo enega leta 300 000 po- 
kojnine. Kako preprečevati take anomalije? Tovariši, mi ne znamo tega po- 
jasniti. Takih težav je vedno več in s tem dejstvom se je treba sprijazniti. Kje 
je sedaj razlika s tistimi, ki slučajno »spomenice« nima, ima pa vso dokumen- 
tacijo, da je organiziran borec od leta 1941? Mislim, da je treba iskati rešitev 
tako', da pač te predpise, ki so diskriminacijski, vsekakor spremenimo. Drugič 
moramo stremeti za tem, da določene pravice, ki jih damo občanom, določimo 
z zakonom, da je možno te pravioe in družbene obveznosti čimbolj evidentirati. 
Zato pri svojem predlogu vztrajam, ker vem, da se zadeva zaostruje vedno 
bolj in ker so anomalije vedno večje. 
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Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Prosim, tovariš Maček. 

Polde Maček: Z zadnjim predlogom tovariša Pušenjaka se ne morem 
strinjati. Zdi se mi, da imamo zelo jasen zakon o nosilcih »spomenice«. Vemo, 
kakšni so bili postopki za pridobitev »spomenice«. Zdi se mi, da tako postavljeno 
vprašanje s ^trani tovariša Pušenjaka izgleda, kot, da so bili nekateri spomeni- 
čarji tisti, ki so se znašli in »spomenice« dobili, drugi, ki imajo iste pravice, so 
pa šele po 20 letih prišli do tega, da imajo iste pravice oziroma, da bi lahko tudi 
imeli »spomenice«, če bi se takrat zavzemali zanje. Popolnoma je jasno: 10 let 
je bil dan rok in prepričan sem, da bi imeli danes, če bi šli ugotavljati, kdo je 
spomeničar, oziroma kdo je za spomenic« imel pogoje, ne 2400, marveč 8000 
spomeničarjev v Sloveniji. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Tovariša Crneta bi 
prosil, da se izreče glede tistega predloga, ki ga je dal tovariš Hafner k 1. točki 
5. alinee tako, da se tekst »do 30. 6. 1970« spremeni »v letu 1970«. Se strinja? 
(Da!) 

Mislim, da lahko glasujemo, Med tem bomo morah prekiniti glasovanje, 
ker bomo dobili pismene amandmaje, glede na to, ker oba predlagatelja 
vztrajata pri njih. Opozarjam vas na poročilo odbora za finance in proračun 
z dne 12. 2. Na drugi strani poročila imate predlog sprememb. Te spremembe 
se nanašajo na tisto, o čemer je govoril tovariš Hafner, in sicer, da se v 2. točki 
1. in 3. alinea črtata. Njihovo besedilo naj se vstavi med ugotovitve, se pravi 
v uvodni del tega dokumenta, glede na to, da so bile te naloge, že izvršene 
s sklepi izvršnega sveta. V tretji točki teksta, ki ga je predložil odbor za 
finance in proračun, gre za orientacijsko spremembo, in sicer, da se namesto 
»upokojeni s 1. 1. 1963« glasi »upokojeni pred 1. 1. 1963. To je usklajeno tudi 
s stališči zakonodajno^pravne komisije kot je razvidno iz njenega poročila. 

Prosim, da glasujemo najprej o tem, če ste za takšne spremembe kot jih 
predlaga odbor za finance in proračun in kot jih je predlagal tudi tovariš 
Hafner. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so sprejete spremembe, ki jih je predlagal odbor za finance 
in proračun. Sedaj glasujemo o tistem delu sprememb v 1. točki sklepov, to je 
na strani 2, 3. alinea, ki jih je predlagal tovariš Hafner, in sicer, da se namesto 
»do 30. 6. 1970« napiše »v letu 1970«. Tudi tovariš Črne se s tem strinja. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta sprememba sprejeta. Zal še vedno ni besedila vseh 
treh amandmajev obeh predlagateljv, vendar bodo vsak čas tu. 

Pozabil sem opozoriti tudi na mnenje zakonodajno-pravne komisije. Prosim 
tovariša Cesnika, da izkoristi ta čas in pojasni eventualna mnenja. (Ne želi.) 
Ah imate besedila tovariši? (Da.) Najprej bomo glasovali o amandmajih, ki 
jih je predlagal tovariš Svetelj. Imate tudi amandmaje tovariša Pušenjaka? 
Tu je stvar zelo jasna. Tovariš Pušenjak predlaga novo 7. alineo k 4. točki 
sklepov. Slišali smo mnenja glede tega in prosim, da glasujemo. Kdor je za 
amandma tovariša Pušenjaka, naj prosim dvigne roko. (4 poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(2 poslanca.) 

Amandma tovariša Pušenjaka ni sprejet. 
3» 
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Prvi amandma tovariša Svetelja se nanaša na to, da bi v 4. točki, prvo 
alineo, ki zadolžuje republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, 
črtali. Namesto tega besedila naj bi vnesli v 2. točko sklepov, kjer se zadolžuje 
izvršni svet, novo alineo, ki naj bi se glasila takole: »do 15. aprila 1970 sprejel 
predlog ukrepov za zagotovitev zdravstvenega varstva tistih kmetov-borcev in 
njihovih družinskih članov, ki zaradi slabega zdravstvenega stanja, onemoglosti 
in starosti niso sposobni plačevati osnovnega prispevka za zdravstveno varstvo 
po zakonu o zdravstvenem zavarovanju kmetov.« 

Gre v bistvu za čvrstejše besedilo, ki ga predlaga tovariš Svetelj in ki naj 
bi se zamenjal s prvo alineo v točki 4. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (31 poslancev dvigne 
roko.) Kdo je proti? (17 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (9 poslancev.) 

Ugotavljam, da je za 31 poslancev, proti 17 poslancev, vzdržanih pa 9 
poslancev. Amandma je dobil torej potrebno večino in je sprejet. 

Glasujemo o drugem amandmaju, in sicer, da se v 4. točki sklepov doda 
nova alinea, in sicer »proučila in pripravila do 30. septembra« itd. Kdor je za 
ta amandma, naj prosim dvigne roko. (27 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? 
(12 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (16 poslancev.) 

Za amandma je glasovalo 27 poslancev, proti 12 poslancev, 16 poslancev pa 
se je glasovanja vzdržalo. Amandma torej ni sprejet. Sprejet je bil prvi amand- 
ma oziroma pod točko 1. in 2., ki sta povezani glede na to, da ta amandma 
izključuje prvo alineo v 4. točki in daje novo alineo, s katero se zadolžuje 
izvršni svet. 

Prosim, da glasujemo sedaj o dokumentu v celoti. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko-. (Večina poslancev dvigne roko.) Je 

kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 
Ugotavljam, da so sklepi za uresničitev sklepov in priporočil za izpolnitev 

sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV sprejeti 
vključno z amandmaji, ki so bili izglasovani. 

S tem je 3. točka dnevnega reda izčrpana. 
Odrejam 45 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.00 in se je nadaljevala ob 12.55.) 

Predsednik Miran' Goslar : Prehajamo na 4. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek sklepa in priporočila o ukrepih in nalogah za nadaljnji 
razvoj komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji. 

Besedilo je predložil odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno 
gospodarstvo republiškega zbora. Poleg tega imate kot gradivo še poročilo 
skupine poslancev o stališčih nekaterih občinskih skupščin in komunalnih 
delovnih organizacij, analizo komunalnega gospodarstva v Sloveniji ter mnenja, 
stališča in predloge delegatov občin, zbranih na 4. zasedanju v skupščini k 
osnutku tega sklepa in priporočila. Predstavnik odbora je tovarišica Lojzka 
Stropnik. Ah želi besedo? (Da.) Besedo ima Lojzka Stropnik. 

Lojzka Stropnik: Tovarišice in tovariši poslanci! V sklepih in pri- 
poročilih Skupščine SR Slovenije o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj 
komunalnega gospodarstva in stanovanjske reforme iz leta 1967 je bilo repu- 
bliškemu sekretariatu za urbanizem naloženo, naj izdela analizo delovanja 



9. seja 37 

sistema komunalnega gospodarstva, ki je bil urejen z zveznim in z zakoni 
sprejetimi v naši skupščini. Omenjeno analizo ste prejeli kot gradivo k tej 
točki dnevnega reda. V razpravah o analizi sta odbor za urbanizem ter sta- 
novanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora in odbor za družbeno- 
ekonomske odnose gospodarskega zbora ugotovila, da komunalno gospodarstvo 
zaostaja za razvojem ostalega gospodarstva, saj nismo tej panogi, kljub hitri 
urbanizaciji in naraščanju gospodarskih investicij v preteklih letih, posvečali 
dovolj pozornosti. Gradili smo nova mesta, naselja, soseske in tudi obsežnejše 
gospodarske kapacitete. Ob tem smo hkrati izločili ustrezna finančna sredstva 
za zgraditev komunalnih objektov in naprav, večji del tudi tistih, kot so 
vodovod in kanalizacija, ki so življenjsko potrebni v vsakem urbaniziranem 
kraju. Pri tej neomejeni izgradnji pa so nastale neskladnosti tudi pri sami 
gradnji komunalnih naprav, posebno vodovodnih in kanalizacijskih, kar zavira 
normalen gospodarski razvoj in slabša življenjske pogoje ljudi. Stare komunalne 
naprave so se iztrošile, pri tem pa nismo ustrezno oziroma intenzivno investirali 
v razširjeno reprodukcijo in potrebno rekonstrukcijo. To nam delno lahko 
osvetli podatek, da so se investicije v gospodarstvu od leta 1965 do 1969 povečale 
za 114,4%, investicije v komunalno dejavnosti pa za 6,1%. Zaostajanje ko- 
munalnega gospodarstva bo slej ko prej začelo ovirati nadaljnji razvoj gospo- 
darstva posebno pa stanovanjske izgradnje. 

Da bi se s to problematiko seznanila tudi neposredno in da bi pregledala 
ter ugotovila zaključke iz predmetne analize, sta odbora formirala komisijo, ki 
je obiskala več občinskih skupščin in razpravljala s predstavniki komunalnega 
gospodarstva o problemih, ki se pojavljajo. Na osnovi poročila skupine poslancev 
in ugotovitev analize, ki so bile v teh razpravah v celoti potrjene, sta odbora 
menila, da je treba sprejeti določene ukrepe, ki bi na tem področju spodbudili 
dejavnosti in pospešili razvoj ter realizacijo načel postavljenih z reformo. 

Dovolite mi, da opozorim samo na nekatera bistvena vprašanja, o katerih 
smo tako na odborih, kot na občinskih skupščinah največ razpravljali. To so 
vprašanja zakonodajne politike in njenega izvajanja ter z njo povezanega 
sistema financiranja in organizacije komunalnih delovnih organizacij. Zakono- 
dajna politika temelji na načelu, da naj politiko komunalnega gospodarstva 
v največji možni meri določajo, organizirajo in izvajajo samoupravni dejavniki 
v občini. Zvezna in posebno še republiška zakonodaja pa sta uzakonila le 
okvire in imata malo pristojnosti. Republiški zakoni dajejo občinskim skup- 
ščinam možnost, da aktivno vodijo politiko razvoja komunalnega gospodarstva. 
Dajejo pa tudi na razpolago vrsto instrumentov, od urbanističnih načrtov do 
predpisovanja etapne gradnje, s -pomočjo katerih bi lahko razvijale komunalo 
v skladu s svojimi potrebami in materialnimi možnostmi. Dejstvo je, da samo- 
upravni dejavniki v občinah, vseh možnosti, ki jih daje republiška zakonodaja, 
niso mogli dovolj izkoristiti, ker hkrati s sprejetjem zakonov nismo ustvarili 
tudi materialnih pogojev za uresničenje z zakoni urejenega sistema, ker je 
v občinah glavni vir financiranja komunale še vedno odvisen od proračuna. 

Posebno vprašanje je zemljiška politika. Pri prometu z zemljišči se uve- 
ljavlja tržna cena?, ob tem pa vrsta špekulacij s strani posameznikov in delovnih 
ter drugih organizacij. Ker se cene zemljišč skoraj povsem prosto oblikujejo, 
so dokaj visoke, diferencialna renta, ki bi jo občine, oziroma organizacije za 
urejanje zemljišč lahko vlagale nazaj v urejanje zemljišč pa se preliva drugam. 
V skupščini se je pričela razprava o predlogu za izdajo zakona o natančnejših 
merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča, 
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ki naj zavre špekulacije na tem področju. Samoupravni dejavniki v občinah 
samostojno določajo obseg virov za financiranje enostavne in razširjene repro- 
dukcije komunalnih objektov in naprav. Pri odločanju o višini teh virov pa 
pogosto prihaja do nasprotij, ker so na eni strani dejanske potrebe, na drugi 
pa prizadevanja, da se v čimvečji meri zaščiti življenjska raven občanov. Zato 
je na primer prispevek za uporabo mestnega zemljišča razmeroma majhen, 
čeprav bi ga marsikje lahko povečali in bi mu s tem dali tisto vlogo, ki naj bi 
jo imel po republiški zakonodaji kot vir financiranja gradenj in rekonstrukcij 
za kolektivno komunalno potrošnjo. Prav tako bi morah stremeti za tem, 
da komunalne delovne organizacije, ki opravljajo komunalne storitve indi- 
vidualne potrošnje, čimprej usposobimo, da bi s cenami krile enostavno 
reprodukcijo in da bi lahko plačevale anuitete bančnih kreditov, prejetih pod 
primernimi pogoji za razširjeno reprodukcijo. 

Proces prehajanja na stroškovne cene za komunalne storitve je prepočasen, 
čeprav je pri uvajanju stroškovnih cen v zadnjem času opaziti pozitivne pre- 
mike. Seveda pa bi morale imeti tako občinske skupščine kot komunalne 
delovne organizacije za izvajanje z reformo in z resolucijo IX. kongresa začrtane 
politike, dobro izdelane dolgoročne in usklajene programe razvoja komunalnih 
dejavnosti. 

Da bi lahko pri izvajanju takih programov kar najbolj uporabljali dosežke 
sodobne znanosti in tehnike, je nujna tudi sodobna organizacija na tem področju, 
za katero je trenutno značilna razdrobljenost in zaprtost v občinske meje, 
majhnost komunalnih organizacij in opravljanje nekomunalnih dejavnosti. 
Cene ter ne dovolj velika in iz leta v leto spreminjajooa se občinska sredstva 
omogočajo v mnogih primerih komaj obstoj ne pa tudi zboljšanje ekonomskega 
položaja komunalnih delovnih organizacij. Pomanjkanje poslovno-tehničnega 
sodelovanja ter integracije v občinskem in tudi v medobčinskem merilu na tem 
področju ne bi smeh več dovoljevati, saj je tudi v tem pomanjkanju vzrok za- 
stanje v komunali, kakršno je danes. 

Na nesorazmeren razvoj komunale v veliki meri vpliva tudi nezadovoljiva 
udeležba bančnih sredstev. Pri komunalnih investicijah v primarne naprave, 
kot so osnovna vodovodna in kanalizacijska mreža, je mimo drugih posebnosti 
tudi ta, da moramo v času graditve upoštevati, da jih gradimo za daljše 
obdobje in za po večini neznano število potrošnikov, ki nenehno naraščajo 
z razvojem mesta ali naselja. Za takšne investicije so primerni dolgoročni 
bančni krediti z nizko obrestno mero. Ker pa je povpraševanje po bančnih 
kreditih tudi z visokimi obrestmi veliko, je komunalno področje za banke s 
komercialnega vidika nezanimivo. Z nekaterimi ukrepi, kot na primer z bene- 
ficiranimi obrestmi, bi bilo treba omogočiti, da bi se tudi komunalna dejavnost 
pojavila veliko bolj kot povpraševalec po bančnih kreditih. S tako okrepljeno 
finančno močjo komunalnih delovnih organizacij bi lahko pričakovali, da se 
bo oblikoval komunalni kapital, ki bo spodbujal poslovne banke k stalnemu 
finančnemu sodelovanju na osnovi dolgoročnih osnovnih konceptov komunal. 

V razpravah je bilo poudarjeno, da sedanjega sistema v komunalnem gospo- 
darstvu ne kaže bistveno spreminjati, saj so se pri njegovem uresničevanju 
pokazali nekateri uspehi. Sistem je potrebno le utrjevati in dopolnjevati ter 
uvesti v njegovo izvajanje več enotnosti in reda. Za odpravo nesorazmerij 
v razvoju komunale bodo potrebni še veliki napori vseh činiteljev, ki na teh 
področjih delujejo, kar je nujno, kajti, od pravočasnega in uspešnega reševanja 
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teh nasprotij je odvisen nadaljnji razvoj gospodarstva in življenjskih pogojev 
občanov. 

Odbor za urbanizem, ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo opozarja, 
da je na tem področju vrsta problemov in težav, ki jih moramo vztrajno 
reševati. K temu lahko zelo pripomorejo občinske skupščine, komunalne de- 
lovne organizacije ter ostali činitelji, ki nia tem področju delujejo1. Zato pred- 
lagamo republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da sprejme predložene 
sklepe ter priporočila o nalogah in ukrepih za nadaljnji razvoj komunalnega 
gospodarstva, ki naj bi spodbudili prizadete, da kar najhitreje pristopijo k 
reševanju teh problemov. Hvala. 

Predsednik Miran Gosi ar: Hvala. Pričenjam razpravo. Prosim, naj- 
prej se je javil k besedi tovariš Jože Kolar, predstavnik gospodarske zbornice 
SR Slovenije. 

Jože Kolar: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani tovariši in 
tovarišice poslanci! V posebno čast mi je, da lahko v tem visokem zboru v imenu 
gospodarske zbornice in v imenu komunalnih organizacij, ki jih ta zastopa, 
izrečem vse priznanje in zahvalo za prizadevanja, ki naj bi privedla do sklad- 
nejšega in učinkovitejšega razvoja komunalnega gospodarstva v naši republiki. 

Glede na obilje predložene dokumentacije in na skrbno oblikovanje sklepov 
in priporočil bi bilo ob zaključni razpravi težko ne priznati polno vrednost 
vloženega dela. Zato mi dovolite, da se v razpravi omejim predvsem na obrav- 
navanje nujnosti predloženih priporočil. 

Menim, da so naseljenost, predvsem pa razvoj industrije in turizma v naši • 
republiki dosegli tako stopnjo, da smo danes pred izbiro, ali uskladiti in pospešiti 
komunalno urejanje ali pa dopustiti, da bo zaradi neurejenosti komunalnih 
naprav prišlo do stagnacije splošne rasti. Verjetno vam je znano, da je v 
glavnem mestu naše republike, v Ljubljani, ki, jo štejemo za urejeno, od 50 km2 

bolj ali manj zazidanih površin, komunalno popolno opremljenih komaj 21 km2. 
Stanje je drugod v naši republiki še bolj kritično. Prav zaradi tega, ker so 
zemljišča po večini zazidana in delno že urejena, bo odpravljanje nastalega 
primanjkljaja terjalo precej višje stroške kot gradnja komunalnih naprav na 
nezazidanem zemljišču. 

Kljub vsemu dosedanjemu prizadevanju nam naraščanje tega primanjkljaja 
ni uspelo omejiti, čeprav je jasno, da medtem nastajajo nove potrebe po 
milijardnih zneskih, ki jih bo naša skupnost morala dati, če bo hotela uživati 
sadove gospodarsko in turistično bolj razvite republike. 

Zavedajoč se pomembnosti tega dejstva, je gospodarska zbornica letos 
pristopila k izdelavi programa razvoja komunalnih dejavnosti na področju naše 
republike, ki naj bi dal po eni strani materialno bilanco nastalih primanjkljajev, 
po drugi strani pa smernice za tehnično izvedbo opremljenosti ter za potrebne 
organizacijske in ekonomske ukrepe. Ze danes je namreč jasno, da je na tako 
gosto naseljenem področju, kot je urbani del naše republike, komunalno gospo- 
darstvo možno uspešno voditi le, če imamo pred očmi celoten kompleks, in če 
vemo, kdo odgovarja za stanje danes in kdo bo odgovoren za posledice. 

Glede na to, da je vaš čas dragocen, vas ne bom utrujal s ponavljanjem že 
znanih dejstev, temveč bi pripomnil le, da se glede na sedanje stanje, s sklepi 
in priporočili strinjam s prošnjo, da je treba za vsako ceno preprečiti nadaljnjo 
gradnjo na zemljiščih, ki nimajo minimalne komunalne opreme. Podvzeti je 
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treba vse ukrepe, da bo osnova urbanizacije kompleksna rešitev komunalne 
opremljenosti. Zato prosim, da zbor podpre takojšnjo ureditev sistema zbiranja 
potrebnih sredstev za komunalno urejanje, od zagotavljanja ustreznih kreditov 
do oblikovanja resnično stroškovne cene. Če hočemo zagotoviti splošen in 
skladen razvoj naše republike, naj bo sprejem predloženih sklepov in priporočil 
eden od začetnih korakov v prizadevanju za urejanje tega, za zagotovitev 
življenjskega minimuma, v civilizirani družbi tako važnega področja. 

Upam, da bo Skupščina SR Slovenije še naprej posvečala vprašanju ko- 
munalnega gospodarstva vso potrebno skrb. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim, tovariš Jianez Verbič. 

Janez Verbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V Sloveniji imamo malo kmetijskih površin, ki so primerne za strojno obdelavo, 
zaradi zazidave pa se te površine še naprej močno krčijo. Po nekaterih ocenah 
izgubimo vsako leto 1 "/o obdelovalne površine, kar je sorazmerno več kot 
v zvezni republiki Nemčiji, čeprav v Evropi največ gradijo. 

Spričo dejstva, da je v Sloveniji mnogo površin, ki niso sposobne, ali. so 
manj primerne za obdelavo, se postavlja vprašanje, če ne bi bilo koristneje 
usmerjati gradnjo individualnih hiš v večji meri na kmetijsko manj pomembne 
površine. Menim, da večji stroški za komunalne naprave na reliefno manj 
ugodnih terenih ne smejo biti opravičilo za usmerjanje gradenj na najboljše 
njivske in travniške površine. Očitno je, da se pri nas v praksi ne upošteva 
priporočilo o čuvanju kmetijskih zemljišč in celo predloženo gradivo o komu- 
nalnem gospodarstvu tega vprašanja ne omenja, v čemer vidim prav gotovo 
pomanjkljivost predloženega gradiva. 

Predlagam, da ustrezni republiški organi to vprašanje vsestransko proučijo 
in predlagajo učinkovitejše predpise, ki naj bolj zaščitijo kmetijske obdelovalne 
površine. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Prosim, besedo ima tovariš Cene 
Matičič. 

Cene Matičič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Veseli me, da je pred nami osnutek sklepov in priporočil, ki naj 
v skladu z že sprejeto resolucijo o komunalnem gospodarstvu in resolucijo IX. 
kongresa ZKJ nadaljujejo z urejevanjem odnosov in konkretnim izvajanjem 
začrtane politike v tem delu našega gospodarstva. S tega stališča bom za pred- 
ložene sklepe in priporočila tudi glasoval. 

Čeprav ni moč zanikati, da na področju komunalnega gospodarstva niso bili 
doseženi vidni uspehi, pa prav tako ne gre iti mimo resnih težav in neurejenosti, 
ki nas zavirajo na tem področju gospodarske dejavnosti. Med vzroki, ki nas 
zavirajo, omenjam predvsem pomanjkanje programov razvoja komunalnega 
gospodarstva na področju občine. Ne da bi se kakorkoli podrobneje ustavljal na 
teh vprašanjih, sem ob nekoliko natančnejšem pregledu predloženega pri- 
poročila prišel do naslednjih ugotovitev: 

1. Obveznost, da pripravijo srednje in dolgoročne programe razvoja ko- 
munalnega opremljanja stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami indi- 
vidualne in kolektivne komunalne potrošnje, je prepuščena v glavnem le 
komunalnim delovnim organizacijam. 
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2. Krajevnim skupnostim kot osnovnim asociacijam občanov je naloženo 
le priporočilo, naj se aktivno vključijo v izdelavo programov razvoja komu- 
nalnega gospodarstva na področju občine. 

3. Iz priporočil ni razvidno, kdo je tisti, ki naj programe razvoja komu- 
nalnega gospodarstva na področju občine tudi dejansko izdela in sprejme. Po 
vsej verjetnosti je to seveda občinska skupščina. Zato menim, da je takšna 
točka, v tem delu priporočilo občinskim skupščinam, na mestu in da je potrebna. 

4. Ce je obveznost planiranja oziroma usklajevanja programov predvidena 
za omenjene tri institucije, potem še ni nikjer rečeno, kakšne so glede tega 
obveznosti znanstveno-razdskovalnih institucij ter sekretariata za urbanizem. 

5. Menim, da je nujno, da bi sekretariatu za urbanizem naložili tudi 
naloga, naj ob sodelovanju z znanstveno-raziskovalnimi institucijami tega 
področja izdela tudi enotno metodologijo, ki bi bila praktično uporabljiva pri 
izdelavi srednjeročnih in dolgoročnih programov razvoja komunalnega gospo- 
darstva na področju občin. 

6. Sekretariatu za urbanizem naj bi prav tako naložili obveznost, da bi 
v okviru občasnih seminarjev, ki so v sklepih predvideni, skrbel za populari- 
zacijo in dejansko uporabo enotne metodologije načrtovanja srednjeročnih in 
dolgoročnih programov razvoja komunalnega gospodarstva na področju občine. 

S tem v zvezi sem imel namen predlagati tri amandmaje, ki se konkretno 
dotikajo tega področja. Ker me je tovariš predsednik opozoril, da danes ne 
sprejemamo amandmajev, seveda o teh amandmajih ne bom govoril. 

Predsednik Miran Goslar: Lahko. Vendar to niso amandmaji v 
proceduralnem smislu, ker je to šele osnutek sklepov. Morebitne pripombe bo 
predlagatelj vključil ali pa ne v dokončno besedilo. 

Cene Matičič: Hvala lepa za opozorilo. Ker imam dovoljenje, da 
tudi o amandmajih govorim, potem bi predlagal, predlagatelju, da na strani 
5, v 2. točki, za naslovom »republiški sekretariat za urbanizem...« postavi 
1. točko z naslednjim besedilom: »Pripravi predlog enotne metodologije pla- 
niranja z:a izvedbo programov komunalnega gospodarstva na področju občine.« 

Na 6. strani v sedanji točki d), še vednO pod 2. točko, naj bi se alinea d) 
glasila: »Organizira občasne seminarje, na katerih naj se obravnavajo po- 
glavitni problemi pri izvajanju republiških zakonov, problematika uporabe 
enotne metodologije planiranja za izvedbo programov komunalnega gospo- 
darstva na področju občine, problematika pri pripravi ustreznih občinskih 
odlokov ter druga vsebinska vprašanja s področja komunalnega gospodarstva.« 

Na 7. strani v točki g) predlagam spremembo te točke, ki naj bi,se po 
mojem predlogu glasila takole: »Pripravijo programe razvoja komunalnega 
gospodarstva na področju občine in usklajujejo programe razvoja kolektivne 
in individualne komunalne potrošnje tako, da bo s tem zagotovljen skladen 
razvoj komunalnega gospodarstva v občini.« Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Milo Vižintin. 

Milo Vižintin: V priporočilih so na 7. strani omenjene tudi krajevne 
skupnosti, o katerih mislim govoriti. 

Krajevne skupnosti v naših občinah verjetno nimajo vse enakega položaja 
in se razvijajo v različnih pogojih. Kolikor poznam ta vprašanja, so krajevne 
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skupnosti naredile že precejšen napredek tako, da so podani vsi pogoji, da bi 
se še naprej razvijale. Ko o tem govorim, bi želel, da bi se moje misli 
upoštevale pri dokončnem oblikovanju priporočil, kolikor temu seveda lahko 
prispevajo. 

Krajevna skupnost je s svojim krajevnim svetom dejansko samoupravno 
teto, združenje tamkajšnjih občanov. Ne morem pa se sprijazniti z njihovim 
sedanjim delom, oziroma načinom, kako zbirajo sredstva za financiranje svojih 
potreb. Pri tem menim, da sistem zbiranja teh sredstev ni urejen v skladu 
s samoupravljanjem. 

Občinska skupščina iz svojega proračuna vsako leto dodeljuje določena 
sredstva krajevnim skupnostim. Ta sredstva so zelo majhna, razen tega pa še 
namensko določena za opravljanje posameznih del. Naravno je, da pridni 
občani, delaven svet krajevne skupnosti, ali pa katera politična organizacija 
v tej skupnosti stori s temi sredstvi naravnost čudež in nekajkrat oplemeniti 
ta sredstva. Vendar, če gre za kakšno večjo akcijo ali za izvršitev nekega 
večjega programa, potem ti dejavniki često romajo od podjetja do podjetja 
in prosijo, če bi jim le-ta odstopila nekaj sredstev za uresničitev določenega 
programa. Pri tem, nekateri sveti zberejo sredstva, drugi pa tudi ne. Menim 
pa, da to ne more biti stalna oblika zbiranja sredstev za krajevno skupnost. 
Pri takšnem načinu zbiranja sredstev se namreč dogaja, da krajevna skupnost, 
ki ima na svojem območju podjetja, dobi mnogo več sredstev, kot krajevne 
skupnosti, na čigar območju prebiva sicer večina zaposlenih, delavcev, niso pa 
na območju teh skupnosti sedeži gospodarskih organizacij, pri katerih so ti 
delavci zaposleni. Tako se ustvarjajo velike naravnost diskriminacijske razlike 
do tistih krajevnih skupnosti, ki so v celoti odvisne od pičlih sredstev, ki jih 
dobijo iz občinskega proračuna. Sredstva iz proračuna, ki jih dobijo krajevne 
skupnosti, so za naše področje ponekod tako majhna, da ne znašajo niti toliko 
kolikor je letni poprečni zaslužek neke družine. Kaj naj napravi potem 
krajevna skupnost s takim zneskom? Cesto prispevajo občani tudi samo- 
prispevek v obliki dela ali v obliki denarjia, vendar nikoli toliko, da bi lahko 
uredili vsaj najnujnejše zadeve. 

Nekateri pravijo, da vseh krajevnih skupnosti ne kaže podpirati, saj se 
bodo delavci, ki prihajajo iz hribovskih vasi, počasi naselili v dolini in bo s tem 
ta problem rešen. Morda bo ponekod ta problem na ta način rešen, ne pa povsod. 
So pa kraji, kjer število občanov tudi v odmaknjenih krajevnih skupnostih 
raste predvsem zato, ker delavci nočejo prebivati v kraju, kjer je tovarna in 
kjer sta bližnja in daljna okolica zavita v oblake prahu in dima. Menim, da je 
to bolj smotrno tudi z družbenega vidika, saj bi v nasprotnem primeru morali 
dati težke milijone za gradnjo stanovanj v centrih. 

Delavci ustvarjajo v podjetjih presežek dela, ki gre v glavnem za druge 
namene, v manjši meri pa se vrača tja, kjer imajo družino, kjer stanujejo, 
kjer imajo šolo, kulturne institucije itd. Zato predlagam, da se programi za 
razvoj komunalnega gospodarstva sprejemajo res v sporazumu s krajevnimi 
skupnostmi, saj so le-te sestavni del občine. Ko bi bil program sestavljen, bi 
potrebovali nekakšen občinski tehnični urad, ki naj bi izdelal podrobne načrte 
za kanalizacijo, vodovod in podobno. Res je, da imamo projektantske biroje, 
vendar bi morali imeti tudi neko telo, ki bi delalo predvsem za potrebe kra- 
jevnih skupnosti, in sicer po prioritetnem redu, ki bi ga skupno določili. 

Drugo vprašanje so viri financiranja. Misel ni nova in je bila morda 
sproženo celo pred 10 leti. Zakaj ne bi gospodarska organizacija odvajala na 
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tekoči račun sleherne krajevne skupnosti določen znesek od bruto dohodka 
tisti krajevni skupnosti, čigar delavec dela v določenem podjetju? Praktično 
bi sicer to povzročilo nekatere težave, saj ima delovna organizacija 5 delavcev 
iz ene, 5 pa iz druge vasi, vendar imamo tudi organizacije, ki zaposlujejo po 
500 in celo 1000 zaposlenih iz ene vasi. V teh primerih bi bilo to zelo lahko 
izpeljati in bi vsaka delovna organizacija, kjerkoli je kdo zaposlen, izločala iz 
bruto dohodka določeni del in vlagala na poseben občinski račun, občina pa bi 
na podlagi števila zaposlenih v vsaki krajevni skupnosti odvedla določen del 
sredstev ustrezni skupnosti občanov. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Vižintin, oprosti, moram te opo- 
zoriti, da si šel nekoliko prek okvira dnevnega reda. Snov, o kateri raz- 
pravljaš, je kompleksnejše, kot je v obravnavanem gradivu. Prosim te, da to 
upoštevaš, zlasti zaradi tega, ker imamo v načrtu posebno razpravo o krajevnih 
skupnostih, ki jo bo pripravil odbor za družbeno-politični sistem in notranjo 
politiko. 

Milo Vižintin: Prosim, hotel sem le pojasniti nekatere reči, katere 
bi bilo potrebno po mojem prepričanju upoštevati v obravnavanem dokumentu. 

Predsednik Miran Goslar; HvalaL Kdo še želi besedo? Tovariš 
Miloš Polič. 

Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci i Želel 
bi le poudariti, kako pomembno je, da bi čimprej prišli do tega dokumenta, ki 
ga že precej dolgo obravnavamo v skupščinskih odborih in zborih, in kaj se 
dogaja na terenu v tem času. 

Ce pogledamo sklepe in naloge, ki so dana na primer republiškemu sekre- 
tariatu za urbanizem, bomo videli, kako se uporablja stavbno zemljišče in kako 
se ureja v praksi. V Ljubljani imamo, to bi povedal le kot primer, gradbeno 
podjetje, ki je nakupilo, po izdelavi urbanističnega načrta Ljubljane za 80 mili- 
jonov N dinarjev zemljišča, za katero pa ne plačuje prispevka za uporabo 
mestnega zemljišča. Nujno je, da se preprečijo takšni pojavi, saj občina v danem 
primeru danes nima več prostega zazidalnega prostora, ki ne bd bil že kupljen. 
Zato je nujno, da republiški sekretariat za urbanizem čimprej pripravi predlog, 
za katerega je zadolžen. 

Drugo vprašanje, ki je prav tako še docela nerazčiščeno in se postavlja 
predvsem v mestih kot so Maribor, Ljubljana, Celje in druga in ki povzroča 
velike in pereče probleme, je vprašanje razmerij, kaj je ulica, kaj je cesta, kaj 
javna cesta in podobno. Ljubljana ima na primer štiri močne vpadnice in veliko 
obvozov za težki promet in tranzit. Ta del vozišč ne spada pod zakon o javnih 
cestah, mestni svet pa bi potreboval samo za vzdrževanje in delno rekon- 
strukcijo teh oest okoli 110 milijonov N dinarjev, ki jih pa seveda ne zmore. 
To je še popolnoma nerazčiščeno vprašanje, zato menim, da bi moral tudi 
republiški sekretariat za gospodarstvo zelo hitro in nujno ukrepati, saj so vsa 
mesta, skozi katerega teče močan tranzitni promet, v zelo težkem položaju. 

Tretje, na kar bi hotel opozoriti, se nanaša na uporabo prispevka za mestno 
zemljišče. Ce človek posluša na krajevnih skupnostih zahteve zborov volivcev, 
potem bomo ugotovili tendenco, da se želi ta prispevek v celoti uporabiti tam, 
kjer se je zbral. Na drugi strani pa ugotavljamo, da imamo cela zazidalna 
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področja, ali zazidalna področja v perspektivi, ki so komunalno povsem, neure- 
jena, čeprav zahtevamo od občin etapno komunalno opremo tega zemljišča. 
Menim, da je nujno razčistiti odnose občina — krajevna skupnost, glede uporabe 
prispevka za mestna zemljišča. Po mojem mnenju so priporočila občinskim 
skupščinam tako nujna, da predlagam, da pohitimo s sprejemom tega akta in s 
tem omogočimo čimprejšnjo ureditev vprašanj, ki jih obravnavajo predložena 
priporočila. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Mirko Zlender. 
i 

Mirko Zlender: Tovarišice in tovariši! Ker gre za osnutek dokumenta, 
bom zelo konkreten. Dial bom le nekaj pogledov ijn sugestij na osnutek 
dokumenta. 

Menim, da bi bilo potrebno iz priporočila občinskim skupščinam in komu- 
nalnim delovnim organizacijam črtati vse tisto, kar jim že nalaga tako zvezni 
kot republiški predpis. Zame zveni dokument dokaj neresno, če priporočilo 
pod točko 1 vsebuje na primer določilo', da občinske skupščine lahko uporabljajo 
prispevek za uporabo mestnega zemljišča le v skladu z določbami zakona o 
uporabi mestnega zemljišča. Qe je to v zakonu enkrat že navedeno, potem 
menim, da tega ne kaže ponovljati v priporočilih, saj s tem razvrednotimo sam 
zakon. 

Vprašanje stroškovne cene in zvišanje prispevka za mestno zemljišče, na 
kar se pledira v priporočilih, podpiram. Opozarjam le na razlike med, temi 
stališči, in objavljenimi stališči zveze sindikatov Jugoslavije. Mislim, da se 
nekaj podobnega pripravlja tudi v Sloveniji. Po teh stališčih je potrebno v 
celoti zamrzniti vse cene na področju komunalnega gospodarstva. 

Glede tega bi prosil in želel, da bi se v končnem predlogu sklepov bolj 
poudarila vloga občine do komunalnega gospodarstva, Menim, da je nevzdržno, 
da zveza deklarativno postavlja, da se komunalne storitve, oziroma cene komu- 
nalnih storitev ne smejo zviševati, občine pa naj jutri nosijo odgovornost, če 
se ne bo> mogla z razširjeno reprodukcijo dohitevati urbanizacija posameznih 
mestnih sredin. Če je občina odgovorna za komunalno gospodarstvo in menim da 
to je, potem je občini treba prepustiti tudi odgovornost, da vodi ustrezno 
politiko cen na področju komunalnega gospodarstva. Nevzdržni so primeri, kot 
se pravkar dogaja, da je federacija povečala tarife v železniškem prometu za 
15%, ko bodo pa občine prisiljene razpravljati o povečanju mestnih tarif, pa 
tega v določenih sredinah ne bodo mogle izpeljati, zaradi stališča zveznega 
izvršnega sveta in priporočila sindikata, češ da bo prizadeta življenjska raven 
občanov. Menim, da bi bilo treba dejansko razmejiti odgovornost občine, 
republike in federacije, sam pa stojim na stališču, da je komunalno gospo- 
darstvo tipična pristojnost občine. 

Še eno povsem proceduralno vprašanje. Zastavlja se mi vprašanje, ali je 
delo, ki ga sedaj opravljamo, racionalno. V gradivu k raznim osnutkom in 
priporočilom imamo stališča vseh organov, vključno s stališči zakonodajno- 
pravne komisije, ki se podrobno spušča v oblikovanje besedil. Menim, da je to 
delo popolnoma odveč, če gre za osnutek oziroma predlog dokumenta, da pa 
je najbrž treba zakonodajno-pravno komisijo vključiti v nalogo takrat, ko gre 
za predlog zakona ne pa za predlog oziroma osnutek takšnega priporočila. 
Hvala. 
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Predsednik Miran. Goslar: Ali še kdo želi besedo? Prosim, tovariš 
Martin Košir. 

Martin Košir: Tovarišice in tovariši poslanci! V osnovi podpiram 
predlog, oziroma osnutek priporočil in sklepov, vendar bi opozoril na nekatere 
stvari, ki bi jih po mojem mnenju kazalo poudariti. 

Priporočilo komunalnim delovnim organizacijam in tudi občinskim skup- 
ščinam premalo poudarja vlogo občana. Menim, da je treba ustvariti bolj 
intenzivne medsebojne odnose med komunalno delovno organizacijo in med 
občanom, oziroma njegovo asociacijo, v tem primeru, krajevno skupnostjo. 
Moral bi biti prisoten tako imenovani družbeni nadzor nad potrošnjo sredstev, 
ki jih ima na razpolago komunalna delovna organizacija. Menim, da so pri- 
stojbine ali cene komunalnih uslug ne le dolžnost, ki jo občan mora plačevati, 
temveč tudi pravica, da nadzira, kako se ta sredstva uporabljajo. Ne vem, 
mislim, da je v republiškem zakonu, ki je bil sprejet pred leti, bilo govora, da 
to lahko uredijo občine v svojih odlokih. Nekatere so to uredile tako, da so 
ustanovile delavski svet v širšem sestavu, ah pa delegirale svoje predstavnike 
v organe upravljanja v komunalnih delovnih organizacijah. Ponekod niso 
ravnali tako in so menih, da je že občinska skupščina predstavnik javnosti. Po 
mojem mnenju bi bilo prav, če bi bih predstavniki krajevne skupnosti bolj 
zastopani v širšem sestavu organov upravljanja pri komunalni organizaciji, 
saj bi bil nadžor dosti bolj učinkovit in uspešnejši kot doslej. 

Drugo vprašanje, ki sploh ni načeto, za mene pa je precej neproučeno, 
je vprašanje obstoja nekaterih vodnih zadrug, tudi elektrarn in še nekaterih 
drugih komunalnih organizacij, ki sicer obstojajo po nekih predpisih, morajo 
pa se prilagoditi statusu delovnih organizacij, saj morajo v nasprotnem primeru, 
opustiti svojo dejavnost, oziroma se morajo priključiti ustrezni delovni orga- 
nizaciji. Menim, da je vprašljivo, če je treba to vprašanje tako ostro postaviti. 
Bolj smotrno bi bilo, če bi postavili kriterije, oziroma pogoje pod katerimi lahko 
dela tako združenje ali zadruga. Na Gorenjskem je dosti takih zadrug, ki jih 
sedaj na vse načine silimo, da se vključijo v delovno organizacijo1, čeprav jih 
ljudje neradi izpuščajo iz rok, saj so prepričani, da bodo pozneje slabše 
gospodarili, kot sedaj, ko sami upravljajo. Menim, da bi bilo nesmiselno, če bi 
občanom odvzemali pravico, da sami skrbijo za urejanje, za razširitev ah za 
vzdrževanje določene dejavnosti. Področje teh organizacij bi zaslužilo večjo 
pozornost v tem dokumentu. 

Naj navedem primer Jezerskega. Jezersko ima vodno zadrugo, ki je 30 km 
oddaljena od Kranja. Ah bi bilo smiselno, da prevzame vodno zadrugo komu- 
nalno podjetje v Kranju? Ah ni vprašanje, kdo bo in kdaj prišel, če pride do 
okvare na vodovodu. Menim, da moramo biti praktični in če hočemo, da ljudje 
sodelujejo in dajejo svoje prispevke, potem ne vem zakaj bi jim to preprečevali? 
Menim, da združitev v eno delovno organizacijo ni povsod na mestu in da bi 
se morah prilagojevati tudi krajevnim razmeram. 

Končno menim, da je vloga krajevne skupnosti, čeprav bomo kasneje 
govorih o tem, zelo slabo opredeljena. Čeprav smo vsi prepričani, da vehk del 
komunalnih nalog opravljajo krajevne skupnosti, je njih dejavnost tako zožena, 
da se vključujejo v program razvoja komunalnega gospodarstva le v toliko, 
kolikor je na razpolago sredstev. Postavlja se vprašanje, zakaj ne bi s pri- 
spevkom za uporabo mestnega zemljišča krajevna skupnost tudi dejansko raz- 
polagala, saj ga ne more uporabiti za druge namene, kot je to določeno. 
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Ce krajevne skupnosti že zadolžujemo za komunalne naloge in če le-te 
zbirajo dodatne prispevke občanov, potem bi bilo povsem prav, da se ti dohodki 
in zbrana sredstva, vsaj deloma povrnejo in porabijo na območjih tistih 
krajevni skupnosti, kjer so tudi zbrana. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
To pomeni, da lahko zaključimo razpravo1. Kot običajno predlagam sklep, s 
katerim bi naložili odboru nalogo, da pripravi dokončno besedilo predloga 
sklepa in priporočila. Predlagam, tale sklep: 

1. Osnutek sklepa in priporočila o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj 
komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji se sprejme z vsemi spremembami in 
dopolnitvami, vključenimi v prečiščeno besedilo osnutka. 

2. Predlog sklepa in priporočila pripravi odbor za urbanizem ter stano- 
vanjsko in komunalno gospodarstvo. Pri tem naj prouči in predlaga ustrezne 
dopolnitve in rešitve, ki izhajajo iz predlogov delegatov občin, zbranih na 4. 
zasedanju, iz poročila zakonodajno-pravne komisije in razprave na današnji 
seji zbora. 

Se strinjate s takšnim sklepom? (Da.) Se kdo z njim ne strinja ali se 
vzdržuje? (Ne.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli sklep o sprejemu osnutka sklepa in priporočila 
o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva v SR 
Sloveniji. 

5. točka dnevnega reda je usklajevanje spornega besedila predloga 
zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah. 

Znano vam je, da smo 29. decembra lani kljub ponovni obravnavi še vedno 
ostali v neskladju z gospodarskim zborom glede dokončnega besedila zakona 
o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah. Izvoljena je bila skupna komisija 
obeh zborov za usklajevanje besedila tega zakona. 20. januarja je komisija 
obravnavala sporno besedilo in predložila zboru pismeno poročilo, ki ga imate 
med gradivom. Za poročevalca je bil določen tovariš Gregor Klančnik. 

Želiš besedo, tovariš Klančnik? (Ne.) Zeli kdo drug besedo? (Nihče.) 
Obveščam vas, da je gospodarski zbor sprejel predlog, naveden na 2. strani 

poročila skupne komisije. Ce bi sedaj tudi naš zbor sprejel ta predlog, bi to 
pomenilo, da je zakon sprejet v enakem besedilu. Zeli kdo besedo? (Ne.) Lahko 
glasujemo? (Da.) Glasujemo torej o predlogu, podanem v poročilu komisije za 
usklajevanje na 2. strani. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je usklajevanje z gospodarskim zborom s tem uspešno 
zaključeno. 

6. točka dnevnega reda je osnutek zakona o geodetski službi. 
Geodetska uprava je 26. februarja 1969 predložila osnutek zakona o geo- 

detski službi, dne 19. junija pa spreminjevalni predlog k temu osnutku. Z 
dopisom od 7. julija 1969 je umaknila osnutek zakona in spreminjevalni predlog 
ter predložila nov osnutek zakona. 

Predstavnik geodetske uprave je Miroslav Černivec. Osnutek zakona sta 
3. julija lani obravnavala odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno 
gospodarstvo republiškega zbora in odbor za družbenoekonomske odnose 
gospodarskega zbora. Oba odbora sta dala skupno pismeno poročilo, naš odbor 
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pa nato še dodatni poročili. Prav tako je dala svoja poročila tudi zakonodajno- 
pravna komisija. Imate tudi mnenja, stališča in predloge delegatov občin, ki so 
osnutek zakona obravnavali na 4. zasedanju. Predstavnik zasedanja delegatov je 
Drago Jurhar. V smislu 165. člena poslovnika je dal k osnutku zakona svoje 
mnenje tudi izvršni svet. Kdo želi besedo? Miloš Polič! 

Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši poslanci! Da- 
našnje delovno področje geodetskih upravnih organov je po svoji zakonski in 
programski usmerjenosti še vedno odraz družbene ureditve, v kateri je bila 
geodetska dejavnost utemeljena predvsem s potrebami obdavčevanja kmetijskih 
zemljišč. Povojni gospodarski razvoj in urbanizacija pa sta zahtevala spremembo 
take usmerjenosti. Predloženi zakonski osnutek odraža preobrazbo geodetske 
dejavnosti iz ozko osredotočene zemljiško-katastrske službe v posebno pro- 
storsko institucijo. 

Pri izdelavi koncepta dolgoročnega ekonomsko-političnega razvoja in re- 
gionalnega prostorskega plana smo spoznali, da je za smotrno gospodarjenje 
s prostorom ter za spremljanje družbenega in gospodarskega dogajanja s pro- 
storskega vidika potrebno ta prostor dokumentirano obravnavati in obvladati, 
se pravi, moramo ga inventarizirati, kategorizirati in ovrednotiti, da bi s tem 
olajšali odločitve o njegovi bodoči kvalificirani obremenitvi. Takšno poznavanje 
prostora je tudi nujno za kvalitetno izvajanje vrste predpisov, ki smo jih v 
zadnjih letih sprejeli na področjih tehničnega, pravnega in finančnega urejanja 
prostorskih vprašanj. Samo sodobno organizirana geodetska služba lahko rešuje 
tako postavljene prostorske naloge. Predloženi osnutek zakona pa določa, kaj 
naj ta služba daje in kako naj posluje. 

Oblike geodetske dokumentacije, ki ste jih danes lahko videli razstavljene 
v avli, so geodetske karte in načrti, katastri, regionalna in urbanska dokumen- 
tacija ter druge evidence. Podatki, ki se v okviru gornjih nalog evidentirajo, 
morajo biti namensko izdelani in neposredno uporabni pri urejanju prostora 
in gospodarjenju z njim za potrebe gospodarskih služb, organizacij in občanov. 

Obenem ti podatki služijo kot osnova za vodenje vrste prostorskih evidenc, 
ki se danes vodijo ločeno ali pa jih šele uvajamo. Možnost medsebojnega 
primerjanja teh evidenc je nujna pri odkrivanju in razčiščevanju prostorskih 
konfliktov. Obremenitev geodetske dokumentacije s tako množico podatkov 
pa je možna le z elektronsko, mehanografsko obdelavo, ki ji osnutek zakona 
daje poseben pomen. 

Organizacija geodetske službe je podana z odnosi med republiškimi in 
občinskimi upravnimi organi, pristojnimi za geodetske zadeve in delovnimi 
organizacijami, pooblaščenimi za izmeritev, izdelavo in vzdrževanje geodetske 
dokumentacije. Posebno za občinske upravne organe osnutek zakona predvideva, 
da se bodo morali usmeriti na politiko programiranja in usklajevanja potreb 
po geodetskih delih za najširše potrebe geodetskih služb, storitvene dejavnosti 
pa prepustiti za to pooblaščenim delovnim organizacijam. Takšna usmerjenost 
pa bo možna le z modernizacijo in elektronsko mehanografsko obdelavo 
podatkov. 

Predloženi osnutek zakona je sestavljen na podlagi sklepa o sprejemu 
predloga za izdajo zakona, ki sta ga obravnavala republiški in organizacijsko- 
politični zbor Skupščine SR Slovenije prejšnjega sklica 12. marca 1968. Ugo- 
tovljeno je bilo, da je predlagatelj pri sestavi predloženega osnutka zakona 
upošteval mnenja in predloge, ki jih je dal odbor za urbanizem ter stanovanjsko 
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in komunalno gospodarstvo republiškega zbora, pripombe odbora za socialno 
politiko in komunalna vprašanja izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, kakor 
tudi zakonodajno-pravne komisije in zbora delegatov občin. 

V dosedanjih obravnavah je odbor za urbanizem ter komunalno in stano- 
vanjsko gospodarstvo poudaril družbeni interes, da se čimprej sprejme zakon 
o geodetski službi, ki naj zagotovi vsebinski in kompleksen sistem evidenc kot 
prvi pogoj za učinkovito regionalno programiranje, planiranje in urejanje 
prostora. 

Zato predlaga odbor za urbanizem ter komunalno in stanovanjsko gospo- 
darstvo republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona v predloženem besedilu 
in omogoči čim hitrejšo pripravo zakonskega predloga. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Predlagam tale sklep: 
1. osnutek zakona o geodetski službi se sprejme; 
2. predlog zakona pripravi odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komu- 

nalno gospodarstvo republiškega zbora. Pri pripravi predloga zakona naj upo- 
števa mnenja in stališča, izražena v poročilih odbora in zakonodajno-pravne 
komisije, kakor tudi mnenja, stališča in predloge zasedanja delegatov občin. 

Se strinjate s tem sklepom? (Poslanci se strinjajo.) Hvala! 
Ugotavljam, da je osnutek zakona o geodetski službi v našem zboru sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o varstvu narave. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli dva predloga zakona, ki ju je 
predložil odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo. 
Prvi predlog z dne 10. 6. 1969 je odbor z dopisom z dne 29. 9. 1969 umaknil in 
predložil nov predlog zakona. Odbor je predložil nato tudi poročilo in dodatno 
poročilo ter poročilo k amandmajem zakonodajno-pravne komisije in zasedanja 
delegatov občin k predlogu zakona. 

Predstavnik odbora je Rado Pušenjak. Imamo tudi pismeni poročili zako- 
dajno-pravne komisije in mnenja, stališča in predloge delegatov občin z njiho- 
vega 4. zasedanja v Skupščini SR Slovenije. Tudi v tem primeru je predstavnik 
zasedanja delegatov občin Drago Jurhar. 

Izvršni svet je s svojim dopisom od 3. decembra 1969 sporočil, da nima 
pripomb k predlogu zakona, predlagal pa je amandma k 3. členu in dodatni 
nov 23. člen. Predstavnik zavoda za spomeniško varstvo Slovenije je bil vabljen 
na sejo zbora. 

Zeli kdo besedo? Rado Pušenjak! 

Rado Pušenjak: Ker domnevam, tovarišice in tovariši, da vsi poslanci 
niso mogli podrobno proučiti vse to obširno gradivo, vas želim seznaniti s tem, 
da so vsi dosedanji predlogi usklajeni, kar izhaja iz poročila, ki ga je sestavil 
naš odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo. Ker 
tako ni več nobenih razlik v stališčih, lahko po mnenju odbora predlog zakona 
sprejmemo. 

Tovariši in tovarišice! Prvi predlogi za sestavo takega zakona so bih 
v Sloveniji postavljeni že pred 50 leti. Pred 10 leti pa je začel sekretariat 
za urbanizem ta zakon intenzivno pripravljati. Menim, da bi bilo treba tova- 
rišem, ki so se največ trudili in to zlasti tovarišu dr. Sajetu in njegovim 
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sodelavcem dati resno priznanje, ker so 10 let pripravljali vse potrebno, na- 
grmadili goro papirja in s svojo vztrajnostjo dosegli, da bo v tem letu, ko bo 
v vsej Evropi leto varstva narave, sprejet naš zakon o varstvu narave. 

Predsednik Miran Goslar: K besedi se je prijavil tovariš Stane 
Peterlin iz zavoda za spomeniško varstvo. 

Stane Peterlin: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice 
in tovariši poslanci! Vse nas, ki se nepoklicno ali poklicno ukvarjamo z vprašanji 
varovanja narave in urejanja človekovega naravnega okolja, navdaja posebno 
zadovoljstvo ob dejstvu, da po več kot 10 letih prizadevanj prihaja pred 
slovensko javnost zakon o varstvu narave. Veseli smo ga že zato, ker je to prvi 
slovenski zakon o varstvu narave, hkrati pa zadnji s tega področja v jugo- 
slovanski federaciji. 

Zdaj ne bi veljalo izgubljati besed o tem, kako je lahko to vprašanje tako 
dolgo ostalo pravno neurejeno. Pomembno je dejstvo, da je predlog zakona, ki 
leži pred nami, prav zaradi zapoznelosti nekoliko drugačen od podobnih aktov 
v drugih naših republikah. Predlagatelji, poslanci in širok krog strokovnjakov, 
ki so sodelovali pri njegovem oblikovanju, so se zavzemali za sodobnejši koncept 
varovanja narave. Zato je bil že osnutek zakona deležen precejšnje pozornosti 
v Jugoslaviji in celo v tujini. Tudi nedavno sprejete teze o temeljih politike 
uibanizacije in prostorske ureditve posebej opozarjajo na slovenski primer. 
Seveda se vsi, ki smo po strokovni strani kakorkoli sodelovali pri sestavljanju 
zakonskega osnutka zavedamo, da ta dokument kljub vsemu pozitivnemu ni 
idealen. Predstavlja nekakšen kompromis med željami in možnostmi. Vendar 
pa menimo, da je na tej podlagi moč graditi naprej. 

Dejstvo je, da se varstvo narave kot mlada interdisciplinarna stroka naglo 
razvija in dobesedno pred našimi očmi začenja dobivati svojo moderno podobo. 
Spreminja se metodologija in terminologija, širi se delovno področje, ne samo 
pri nas, temveč povsod v svetu. Danes ugotavljajo, da je že samo ime »varstvo 
narave«, ki se je nekaterim še pred leti zdelo preširoko in neustrezno. Začel se 
je uveljavljati ustreznejši naziv: »varstvo in urejanje naravnega okolja«. Angle- 
ška beseda je » environmental conservation«. 

Posebej želimo podčrtati idejo, ki jo izražajo tudi določbe v predlogu 
zakona. Skrbi za naravo, za pametno izkoriščanje naravnih dobrin in urejanje 
človekovega življenjskega okolja ni moč prevaliti na ozek krog »amaterskih 
fanatikov« in maloštevilne profesionalne in neprofesionalne službe, ki jih pred- 
videva zakon. To je po našem mnenju eksistenčni družbeni problem. Veliko 
bolj kot se sploh zavedamo vpliva na dolgoročnejše načrtovanje je od njega 
odvisen razvoj in obstoj bodočih generacij. Varstvo narave je zazrto v pri- 
hodnost. Je vedno za korak pred vsakodnevnim pragmatizmom. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ko odločate o zakonu o varstvu narave, ne 
izpolnjujete le svoje formalne dolžnosti; gre za dokument, ki bo imel velik 
pomen za prihodnost! Zavedati se moramo dejstva, da je od zrelosti naše 
generacije odvisno, kaj se bo ohranilo za prihodnje rodove. Za nami ne sme 
biti potopa — če lahko uporabim to staro frazo! Nihče nam ni dal pooblastila, 
da lahko uničujemo naravo in razsipno ravnamo z naravnimi dobrinami. Da 
imamo lepo in bogato naravo, ni naša zasluga, to je del naše nacionalne 
dediščine! Zato bomo tudi odgovarjali za to, kar bomo predah zanamcem. Naše 
ravnanje bo ocenila šele prihodnost in naše napake bodo občutili nasledniki. 

4 
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Seveda bi bilo odveč razglašati alarm in prikazovati stanje bolj črno kot 
v resnici je. Se vedno imamo bolje ohranjeno naravo kot naši sosedje. Vendar 
pa ne smemo zapirati oči pred dejstvom, da so nekatere najbolj prizadete 
dežele že izravnale krivuljo razsipanja naravnih dobrin in uničevanja narave, 
aH so jo celo ukrivile navzdol, medtem ko se naša še vedno strmo dviga in 
grozi, da bomo čez kratek čas tam, kjer je danes srednja in zahodna Evropa. 

Zakon, ki leži pred nami, je prvi ključ do rešitve tega vprašanja. Prepričani 
pa smo, da zdaj ni zadnjič, ko ta najvišji in najuglednejši nacionalni forum 
razpravlja o vprašanju varstva narave in urejanja naravnega okolja. Trdimo 
namreč, da morajo ideje, ki jih prinaša zakon o varstvu narave, priti tudi 
v srednjeročni in dolgoročni program razvoja naše republike. Prav tako že 
dalj časa čutimo potrebo, da bi tudi v Sloveniji poleg službe za varstvo narave, 
ki jo predvideva zakon, dobili organ pri izvršnemu svetu ali pri skupščini, ki 
bi skrbel za vodenje in izvajanje nacionalne politike na tem področju na 
primer kot obstoječi komite za turizem pri izvršnemu svetu oziroma podobno 
kot svet za varstvo narave pri hrvaškem saboru ali podkomisija za varstvo 
in urejanje narave pri zvezni skupščini. 

V začetku letošnjega leta, ki je razglašeno za »evropsko leto varstva 
narave« — to idejo je podprla tudi Jugoslavija — smo praznovali petdeset- 
letnico prvega varstvenega programa in s tem pol stoletja organiziranih pri- 
zadevanj za ohranitev slovenske narave1. Vendar bo od vseh številnih akcij, 
ki jih pripravljajo in izvajajo razne organizacije, društva in ustanove, največji 
in najpomembnejši dogodek sprejetje dolgo pričakovanega zakona o varstvu 
narave. 

Po vsem povedanem imam prijetno dolžnost, da v imenu zavoda za spo- 
meniško varstvo SR Slovenije izrečem podporo predlogu zakona o varstvu 
narave in zagotovim njegovo pomoč pri izvajanju zakona. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) 
Tovariši poslanci! Tu imate celo vrsto proeil, vendar stvar ni tako za- 

pletena kot morda izgleda. Vzemite v roko poročilo odbora za urbanizem ter 
stanovanjsko in komunalno gospodarstvo z dne 16. 2. 1970. To poročilo, ki ima 
6 listov. V tem poročilu so navedene vse spremembe. Vsi amandmaji so 
usklajeni. Preostane le, da tovariš Drago Jurhar kot predstavnik zasedanja 
delegatov občin pove, če se strinja z redakcijsko spremembo njihovega amand- 
maja k 11. členu zakonskega predloga. 

Drago Jurhar: Strinjam se z redakcijsko spremembo amandmaja 
zasedanja delegatov občin k 11. členu, ker amandmaja vsebinsko ne spreminja. 

Predsednik Miran Goslar: Ah imate to poročilo? (Da.) Predlagam, 
da glasujemo o vseh amandmajih skupaj, ker so usklajeni. V tem poročilu 
so povzete vse predlagane spremembe in dopolnitve k predlogu zakona. 

Kdor je za te amandmaje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Sedaj glasujemo o predlogu zakona o varstvu narave v celoti. Kdor je 
zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o varstvu narave sprejet. 
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8. točka dnevnega reda je predlog za izdajo zakona o nekaterih 
natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna 
zemljišča. 

Predlog za izdajo zakona je predložil izvršni svet, kot gradivo pa ste 
prejeli informacijo o sistemu empiričnega bonitiranja zemljišč kot izhodišča 
za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska zemljišča, informacijo o vplivu 
cene zemljišča na skupne stroške pri gradnji stanovanj oziroma stroške priprave 
zemljišča in izvleček iz zapisnika 2. seje komisije za kmetijstvo in gozdarstvo 
izvršnega sveta. Predlog za izdajo zakona sta obravnavala odbor za finance in 
proračun in zakonodajno-pravna komisija. Imamo njuni pismeni poročili in tako 
lahko začnemo z razpravo, če kdo želi besedo. 

Prosim, tovariš Janez Verbič. 

Janez Verbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odškodnina za razlaščeno zemljišče je pravična, če kmet za odškodnino lahko 
kupi glede na velikost, kakovost in oddaljenost enakovredno zemljišče. Cene 
kmetijskih zemljišč v prosti prodaji pa so na posameznih območjih zelo različne, 
pri čemer do teh razlik ne prihaja zaradi različne kakovosti zemljišč, temveč 
predvsem zaradi povpraševanja v zvezi z gradnjami. Ze to izključuje možnost, 
da bi lahko administrativno določili ceno samo glede na katastrski ali nacionalni 
dohodek zemljišča. 

Drugi problem izhaja iz dejstva, da so vsa kmečka zemljišča povezana z 
ustreznimi poslopji. Znano je, da je zelo veliko gospodarskih poslopij, posebno 
v živinorejskih območjih, zaradi večjih potreb po hlevih, senikih, skladiščih in 
napravah za sušenje. Z izgubo zemljišča v primerni oddaljenosti od gospodar- 
skega dvorišča, ki ga s ponovnim nakupom ni mogoče nadomestiti, izgubijo 
funkcionalnost tudi stavbe. 32. člen zveznega zakona tega ne upošteva, verjetno 
zato, ker v poljedelskih ravninskih območjih ta problem ni tako akuten, kajti 
žitna proizvodnja prenese racionalno obdelavo tudi na daljšo razdaljo. 

Menim, da bi novi koristniki zemljišč morah kmetu povrniti tudi del stro- 
škov za eventualno zgraditev potrebnih novih gospodarskih poslopij v bližini 
novih zemljišč, če bi jih kmet še potreboval. Jasno je, da splošna merila o 
odškodnini za razlaščena kmetijska zemljišča v takih primerih res ne pridejo 
v poštev. Kmetom, ki se ob razlastitvi odločijo za zaposlitev na drugih področjih, 
naj se omogoči odkup let pokojninskega staža za toliko let, kolikor so bili de- 
javni v kmetijski proizvodnji. 

Površina naših kmetij, tudi največjih, je tako majhna, da vsak odvzeti 
hektar močno zmanjša pridobitnost kmetije. Kmet, ki še naprej gospodari na 
močno zmanjšani kmetiji, je oškodovan tudi zato, ker ima manjše možnosti za 
vnovčenje svojega dela, sčasoma pa postane breme za družbo, ker je njegova 
proizvodnost manjša in ker kot član zdravstvene in v bodoče pokojninske skup- 
nosti, ne zmore plačevanja prispevkov. 

Iz pravkar naštetih razlogov menim, da bi bilo edino pravično, da se upravni 
organ in kmet, ki ga razlaščamo, dogovorita za najprimernejši način odškodnine. 
Ce bo upoštevana vsa škoda, ki jo kmet utrpi, bo verjetno prišlo pred sodišče 
manj primerov. Le če do sporazuma ne pride, lahko samo sodišče presodi, kaj je 
pravična odškodnina. Mnenja sem, da kakršnokoli odstopanje od načel pravične 
odškodnine ne bi prizadelo le kmetov, ki jih zadene razlastitev, temveč bi kvarno' 
vplivala tudi na večje število kmetov v bližini mest in večjih naselij, ki bi čutili, 
da je njihova eksistenca v prihodnosti ogrožena. Mnenja sem tudi, da povračilo 
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pravične odškodnine ne sme biti problem za družbo, ki ima povprečno že 1000 
dolarjev nacionalnega dohodka na prebivalca. Iz teh razlogov podpiram predlog 
zakonodajno-pravne komisije, da se ustrezna merila oblikujejo na podlagi 
upravne in sodne prakse ob uporabi obveznih meril iz zveznega zakona, pri 
čemer pa se upošteva tudi druge pomembne okoliščine, ki jih zvezni zakon ne 
vključuje. 

Predsednik Miran Goslar: Rado Pušenjak ima besedo. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Nevzdržno je, da dobijo 
nekateri lastniki zemljišč, ki so potrebna družbi za gradnje, do 50 milijonov 
pa celo do 100 milijonov starih dinarjev. To je posledica dejstva, da se izdaja 
predpisov za določanje pravične odškodnine toliko časa odlaša. Zaradi tega se 
ne morem strinjati s stališči zakonodajno-pravne komisije, ki meni, da zaradi 
tega, ker se pripravlja tudi revizija zemljiških razmerij, ne bi hiteli s pripravo 
predloženega zakona. Strinjam pa se s stališčem odbora za finance in proračun, 
da je treba pripravo osnutka pospešiti. Prepričan sem namreč, da bo celo slab 
zakon za določanje odškodnine za kmetijska in stavbna zemljišča lahko mnogo 
pripomogel vsaj k zmanjšanju, če ne k dokončni odpravi anarhije, ki vlada 
sedaj na tem področju. Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Hvala! Še kdo? Prosim, tovariš Damjan. 

Dr. Viktor Damjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ko izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje v razpravo predlog za izdajo 
zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena 
kmetijska in stavbna zemljišča, želim poudariti,, da so razlogi za izdajo takšnega 
zakona za območje naše republike tako tehtni, da nedvomno zahtevajo njegovo 
uveljavitev. Posredno bodo omejene tudi anomalije, ki se pojavljajo v zvezi 
s to problematiko na terenu. 

Odškodnina za razlaščene nepremičnine se še vedno določa po zveznem 
zakonu, pri čemer je republikam dano pooblastilo, da lahko predpišejo natanč- 
nejša merila za določanje odškodnine. Pomanjkanje natančnejših meril one- 
mogoča občinam vsakršno predhodno kalkulacijo stroškov za pridobivanje 
in urejanje zemljišč. Pri. tem imajo nemajhno vlogo tudi zahtevki razlaščencev, 
ki zahtevajo za razlaščena zemljišča odškodnino po prometni vrednosti, kar 
predstavlja znatno odstopanje od načela, ki ga ustavni termin označuje kot 
pravično odškodnino. 

Ker ni natančnejših meril za določanje pravičnejše odškodnine, tudi ne- 
kateri upravni in sodni organi upoštevajo pri določanju odškodnine kot merilo 
prometno vrednost zemljišč. Na ta način lastniki zemljišč še vedno dobijo zem- 
ljiško rento, kar je v nasprotju z zakonom, katerega poglavitno stališče je, da 
zemljiška renta pripada družbi. 

Razlogi, ki narekujejo izdajo tega zakona, so: 
1. potreba po preprečevanju špekulacij z zemljišči, kar nujno terja druž- 

beno intervencijo; 
2. potreba po stabilizaciji prometa s stavbišči, zlasti pri pridobivanju 

zemljišč v družbeno lastnino, ne glede na to, ali je ta pridobljena na podlagi 
sporazuma ali pa z razlastitvijo. Zaradi različnih razmer v posameznih krajih 
morajo priti do izraza ekonomski elementi, ki ustvarjajo pravičnejšo sorazmerje 
glede na krajevne razmere; 
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3. izdaja zakona postaja potrebna zlasti v sedanji dobi, ko začenjamo 
realizirati velike infrastrukturne objekte, ki terjajo prehod velikih površin 
v družbeno lastnino: ceste, podvozi in tako dalje; 

4. določbe zakona bi pomagale tako upravnim kot tudi sodnim organom 
v postopku za določanje pravičnejše odškodnine. 

Izhodišča za natančnejša merila so v tem, da ugotavljanje višine odškod- 
nine ne more temeljiti izključno na enem samem merilu, na primer na tržni 
ceni zemljišča, ampak mora temeljiti na ocenitivi številnih in tudi subjektivnih 
okoliščini, ki v konkretnih primerih vplivajo na odškodnine. S tem se povsem 
upravičeno izključuje zakonsko določanje višine odškodnine v fiksnih zneskih, 
ki bi nedvomno togo vezali in omejevali aktivno odločanje pristojnih organov. 
Elementi morajo določati večjo objektivnost pri ocenjevanju okoliščin in v 
končni konsekvenci naj osnove za določanje odškodnine upoštevajo načelo, da 
mora odškodnina prejšnjemu lastniku zagotoviti enak ali približno enak eko- 
nomski položaj, v katerem je bil pred razlastitvijo. 

Zvezni zakon našteva devet meril, ki se morajo obvezno upoštevati pri 
določanju odškodnine za razlaščena zemljišča. Ker se nekatera merila navezujejo 
na subjektivne okoliščine razlaščenca, bodo le-te predmet vsakokratne individu- 
alne presoje upravnih oziroma sodnih organov pri določanju odškodnine in 
zato teh meril ni mogoče natančneje predpisati. Natančnejša merila lahko le 
precizirajo splošne okvirne elemente iz zveznega zakona. 

V zvezi z razpravo tovariša poslanca, ki je prvi govoril o tem vprašanju, 
želim pojasniti, da v določbi 32. člena zakona o razlastitvi v zvezi z odškodnino 
za razna zemljišča, odškodnina za druge objekte resnično ni vsebovana. Pač pa 
je zakon to predvideval v 36. členu. Dovolite samo, da preberem besedilo 
36. člena zakona o razlastitvi: »Če so razlaščene nepremičnine raznih vrst 
last istega lastnika, mora biti pri določanju odškodnine za razlaščeno ne- 
premičnino posebej izkazana odškodnina za posamezne vrste takih nepremičnin 
(zemljišča1, stavbe, naprave in druge objekte).« Mislim, da je zakon zadostil temu 
vprašanju. 

Dalje gre predvsem za korist, ki jo lahko da nepremičnina, če je normalno 
izkoriščena, dalje za vlaganje prejšnjega lastnika v nepremičnino in za tržno 
ceno nepremičnine pri kmetijskih zemljiščih, upoštevajoč seveda pogoje zveznega 
zakona o razlastitvi. 

Katastrski dohodek je objektiviziran element odškodnine, saj se določa po 
posebnih enotnih predpisih za določeno območje po tako imenovanih cenilnih 
okrajih in bonitetnih razredih. Oceno koristi na podlagi katastrskega dohodka 
zemljišča predlog opredeljuje z mnogokratnikom zneska enoletnega katastrskega 
dohodka. Kakšen naj bo mnogokratnik za posamezne kulture, je seveda stvar 
ekonomske ocene in bodočega osnutka zakona. 

Po mnenju nekaterih se korist, ki jo daje zemljišče, opredeljuje tudi z 
rodovitnostjo zemljišča. Ta način je sicer dosti širši in bi lahko služil za po- 
sodobljanje evidence o zemljiščih ter bi služil tudi drugim namenom, vendar bi 
ga bilo možno po mnenju geodetske uprave realizirati le čez daljšo dobo. 

Glede vlaganja pridejo v poštev denarna sredstva, ki jih je razlaščenec 
vložil za ohranitev ali izboljšanje zemljišča, za zgraditev objektov in naprav kot 
so nasipi, kanali, prekopi, jezovi, obrambni nasadi za obrambo pred poplavami, 
naprave za namakanje in podobno, ne pa vlaganja, ki pomenijo normalno 
vzdrževanje in reprodukcijo orne zemlje, na primer gnojenje. 
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■Pri stavbnih zemljiščih izhaja predlagatelj iz ideje namišljene koristi, ki 
jo stavbno zemljišče lastniku lahko da, če se na njem zgradijo stavbe, kakršne 
po zakonu o nacionalizaciji iz leta 1958 lahko ima občan, to je največ dve dru- 
žinski stanovanjski hiši. 

Načela in predloge, navedene v predlogu za izdajo zakona, bo treba vse- 
kakor konkretno izdelati v osnutku zakona, ki ga bo potrebno seveda tudi 
uskladiti z eventualnimi spremembami zveznega zakona o razlastitvi, o katerih 
se zlasti v zadnjem času mnogo govori. 

V imenu izvršnega sveta predlagam, da predlog za izdajo zakona sprejmete. 
Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Cene Matičič ima 
besedo! 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Smatram, da je predlog pred nami vreden vse pozornosti in bom zanj tudi 
glasoval. Vendar sem mnenja, da bi morali posebej poudariti izredno zanimiv 
predlog dr. Golje, ki je avtor novega predloga za nekatera natančnejša merila za 
določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča. Kot je bilo 
že omenjeno, temelji ta predlog na oceni vrednosti kmetijskega zemljišča, pri 
čemer se cena vrednosti kmetijskega zemljišča ne ravna po katastrskem do- 
hodku, pač pa po rodovitnosti kmetijskega zemljišča in ceni kmetijskih pri- 
delkov na območju, na katerem to zemljišče leži. 

Ne vem, če bi se lahko povsem strinjal s predlagateljem, češ da bi takšen 
predlog bil glede na mnenje geodetske uprave lahko izvedljiv šele v daljšem 
obdobju. Po razlagi tovariša dr. Golje je bilo na odboru slišati besede, da je ta 
predlog tudi dokaj prej izvedljiv. Zato se zavzemam za tiste štiri alinee, ki jih 
je predložil naš odbor za finance, posebno še za zadnjo, po kateri naj bi osnutek 
zakona glede odškodnine za razlaščena kmetijska zemljiša vseboval ne samo eno, 
pač pa obe varianti, to je varianto na osnovi katastrskega dohodka in po kri- 
teriju rodovitnosti. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? (Nihče več.) 
Predlagam tale sklep : 
1. Predlog za izdajo zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje 

odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi izvršni svet, pri čemer naj prouči in ustrezno 

upošteva pripombe, dane v poročilih odbora za finance in proračun republiškega 
zbora zakonodajno-pravne komisije in v razpravi na današnji seji zbora. 

Kdor se strinja s tem sklepom, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli sklep o sprejemu predloga za izdajo zakona o 
nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska 
in stavbna zemljišča. 

Sledi 9. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o pogojih in 
načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za 
gradnjo. 

Predlagatelj je odbor za finance in proračun republiškega zbora, ki je 
predložil dva predloga zakona. Prvi predlog z dne 9. 10. 1969 je z dopisom z 
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21. 1. 1970 umaknil in predložil nov predlog zakona. K temu predlogu imamo 
tudi poročilo. 

Predstavnik odbora je Stane Vrhovec. Želiš besedo? (Da.) Tovariš Stane 
Vrhovec ima besedo! Prosim tudi za mnenje k amandmaju občinske skupščine 
Novo mesto. 

Stane Vrhovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Od sprejema osnutka zakona na seji republiškega in gospodarskega zbora 26. 
junija 1969 je potekalo dokaj intenzivno delo za izdelavo predloga zakona, ki 
pravzaprav obravnava dokaj občutljivo problematiko o tem, kakšne in kolikšne 
prednostne pravice naj ima prejšnji lastnik oziroma solastnik ob razlastitvi 
zemljišča za stanovanjsko ali komunalno gradnjo. Pri izdelavi predloga nas je 
vodila osnovna misel, da je treba prejšnjemu lastniku oziroma solastniku le dati 
določeno prednostno pravico gradnje, kolikor nima že doseženega stanovanj- 
skega maksimuma, obenem pa naj bi bile te pravice toliko omejene, da ne bi 
zaradi njih osnovni akt, to je razlastitev za stanovanjsko gradnjo, izgubil svoj 
osnovni smoter. 

Osnovna določila o prednostni pravici prejšnjega lastnika so podana že z 
zveznim zakonom o razlastitvi iz leta 1968, ki v 61. členu določa, da bodo pogoji 
in način uveljavljanja prednostne pravice predpisani z republiškim zakonom. 
Predlog republiškega zakona je zasnovan torej na zveznem okvirnem zakonu, 
obenem pa smiselno precizira njegovo uporabo in določa, da ima prejšnji lastnik 
prednostno pravico uporabe: a) samo na eni parceli; b) pod pogojem, da je 
stavba, ki se bo gradila, predvidena oziroma določena z veljavno sprejetim 
zazidalnim načrtom; c) pod pogojem, da prejšnji lastnik z novo zgradbo ne pre- 
seže zakonskega stanovanjskega maksimuma; d) pod pogojem, da površina 
njemu razlaščenega zemljišča dosega površino novo nastale parcele in e) pod 
pogojem, da novo nastala parcela leži vsaj s površino na zemljišču, ki mu je 
bilo razlaščeno. 

Zakon posebej rešuje vprašanje prednostne pravice v primeru solastništva 
več oseb na razlaščenem zemljišču. Če solastniški deleži ustrezajo pogojem 
oziroma normam, ki veljajo za posameznega lastnika, lahko vsak solastnik uve- 
ljavlja prednostno pravico, sicer pa lahko solastniki sporazumno uveljavljajo 
prednostno pravioo za toliko parcel, kolikor je po veljavno sprejetem zazidalnem 
načrtu novo nastalih parcel iz razlaščenega zemljišča. 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je danes razpravljal o 
amandmaju skupščine občine Novo mesto, s katerim naj bi se zakon o pred- 
nostni pravici ne nanašal tudi na stavbo, ki se sezonsko ah občasno uporablja 
za počitek in oddih, češ da za te namene po prvem odstavku 55. člena zakona 
o razlastitvi razlastitev ni mogoča. Danes je odbor razpravljal tudi o anonimnem 
pismu v imenu »velikega števila prizadetih študentov«. 

Zakon o razlastitvi iz leta 1957 resnično ne predvideva razlastitve zemljiških 
kompleksov za vikend naselja, saj tedaj teh potreb praktično ni bilo. Kasnejši 
zakon iz leta 1965 je poglavje o kompleksni razlastitvi sploh izpustil. Zakon o 
razlastitvi iz leta 1968 pa povzema prvotno besedilo iz leta 1957 in ga torej ni 
prilagodil ustrezno razvoju. 

Vendar je treba pojem stanovanjske komunalne gradnje razumeti širše, 
namreč tako, da zajema vse gradnje v zvezi z bivanjem ljudi, kar dokazuje tudi 
1. člen zakona o razlastitvi, ki določa, da se nepremičnina ne sme razlastiti 
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edinole za kmetijsko obdelovanje. Razlastitev zemljišč za gradnjo počitniških hiš 
torej z zakonom ni v ničemer omejena. 

Glede nadaljnjega predloga skupščine občine Novo mesto naj bi besedilo 
zakona vsebovalo tudi določila glede plačila stroškov komunalne ureditve, pa je 
treba poudariti, da prednostne pravice po zakonu ni mogoče povezovati z ob- 
veznostmi, ki so povsem drugega značaja in ki nastajajo v zvezi z gradbenim 
dovoljenjem in komunalnim opremljanjem zemljišča, kar je povsem ločena faza 
od priznanja prednostne pravice. 

Plačila stroškov komunalnega urejanja torej ni mogoče postavljati kot 
pogoj za priznanje prednostne pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za grad- 
njo. Zato je odbor kot predlagatelj zakona zavrnil pripombe skupščine občine 
Novo mesto, zboru predlaga, da sprejme predlog zakona v predlaganem bese- 
dilu z amandmaji zakonodajno-pravne komisije in odbora za finance, sprejetimi 
na 17. seji 12. 2. 1970. Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? (Nihče.) Torej gla- 
sujno! Najprej glasujemo o amandmaju skupščine občine Novo mesto. Besedilo 
imate v gradivu. Kot smo slišali, odbor ne sprejema tega amandmaja iz razlogov, 
ki jih je naštel tovariš Vrhovec. Tudi poročilo republiškega sekretariata za 
pravosodje in oboo upravo se nanaša na to materijo. Kdor je za amandma 
skupščine občine Novo mesto, naj dvigne roko. (Nihče.) Kdo je proti? (Večina 
poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (Štirje poslanci dvignejo roko.) 

Amandma ni sprejet. 
Sedaj glasujemo o amandmajih odbora za finance in proračun in zakono- 

dajno-pravne komisije k 1. členu. Amandmaja sta identična, zaradi česar lahko 
vzamete za podlago poročilo odbora za finance in proračun. Kdor je za amandma, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma k 1. členu je sprejet. 
Sledi amandma odbora za finance in proračun k 3. členu, s katerim se 

strinja tudi zakonodajno-pravna komisija. Kdor je za amandma, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Amandma je soglasno sprejet. 
Sedaj sledita še amandmaja odbora za finance in proračun oziroma zakono- 

dajno-pravne komisije k 4. členu, ki sta identična. Kdor je za nju, naj dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Amandmaja sta sprejeta. 
Končno še amandma odbora za finance in proračun in zakonodajno-pravne 

komisije k 5. členu. Kdor je za amandma, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Vsi amandmaji 
odbora za finance in proračun oziroma zakonodajno-pravne komisije so sprejeti. 

In sedaj še glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je zanj, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o pogojih in načinu uveljavljanja pred- 
nostne pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo, v republiškem 
zboru sprejet. 
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Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o odstopu republiškega prispevka iz osebnega dohodka v premogovnikih za- 
poslenih delavcev republiškim skupnim rezervam gospodarskih organizacij. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za proizvodnjo in blagovni promet in 
odbor za finance in proračun sta dala svoji pismeni poročili. Prav tako zakono- 
dajno-pravna komisija. Predstavniki premogovnikov so bili povabljeni na sejo 
in se lahko udeležijo razprave. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 

Javil se je Anton Pleterski, predstavnik rudnika Senovo. 

Anton Pleterski: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pozdraviti je treba prizadevanje izvršnega sveta in Skupščine SR Slovenije, da 
sta vendarle začela s sistematičnim delom in ukrepi za preusmeritev premogov- 
ništva, ki nima možnosti za nadaljnji razvoj ter za prekvalifikacijo rudarjev. 

Prekvalifikacija rudarjev je težavna naloga. Upoštevati je treba, da je ru- 
darsko delo fizično težko in da rudarjeve roke niso primerne za vsako drugačno 
delo. Poleg tega se je v ta poklic usmerjala delovna sila z nizko šolsko izobrazbo, 
kar je treba pri prekvalifikaciji upoštevati. Prekvalificirati bi bilo potrebno v 
razdobju naslednjih 5 let okrog 1200 rudarjev, od česar odpade na rudnik Senovo 
že to leto 310, kasneje pa še 300, in sicer za kovinsko stroko. Program, ki ga je 
izdelal izobraževalni center Metalne Maribor, je zgoščen in zelo naporen za ru- 
darje, ki se bodo prekvalificirali za proizvodnjo v kovinski stroki. Predvidena 
sta dva tečaja, osnovni in dopolnilni, s skupno 984 urami, od česar je 320 ur te- 
orije in 664 ur praktičnega pouka. Da bi lažje doumeli napor, ki ga zahteva 
prekvalifikacija, naj poudarim, da bo moral tečajnik-rudar dnevno opraviti 
8 ur praktičnega ter 4 ure teoretičnega, torej dnevno 12 ur intenzivnega dela v 
tečaju. Opoldanski odmor naj bi trajal samo 2 uri. 

Sedaj pa naj navedem, koliko bi znašali minimalni stroški takega intenziv- 
nega tečaja za 300 rudarjev. Bruto osebni dohodki v višini 70'%» od poprečnih 
osebnih dohodkov iz leta 1969 bi znašali 1 501 530 dinarjev, materialni stroški 
46 762 dinarjev, potrebno orodje 12 360, ugotavljanje psiho-fizioloških sposob- 
nosti 28 000, bruto osebni dohodki predavateljev 26 000 ali skupno 1 614 652 
dinarjev ali 5 382 dinarjev na posameznika. Ce pa bi znašali osebni dohodki 90 '°/o 
njihovih poprečnih zaslužkov za preteklo leto, kot to plačuje socialno zavaro- 
vanje za prekvalifikacijo invalidov, bi ti stroški znašali 1 900 000 dinarjev ali 
6 330 dinarjev na osebo. Temu je treba dodati še stroške prehrane in šolskih 
potrebščin za teoretični del. Iz navedenega je razvidno, da premogovniki, ki 
gredo v likvidacijo, ne morejo nositi teh stroškov, ker morajo vsa svoja raz- 
položljiva sredstva vložiti kot lastno udeležbo v gradnjo novih ali v razširitev 
sedanjih investicij. Industrija, ki naj bi prevzela rudarje, pa ni voljna nositi 
takih dodatnih obremenitev, niti ni prav, da bi jo obremenjevali s takimi ob- 
veznostmi. Poleg tega je treba še upoštevati, da po tako kratkem in intenzivnem 
tečaju rudar, ki se bo prekvalificiral v kovinsko stroko, ne bo mogel na novem 
delovnem mestu takoj dosegati tak učinek, da bi lahko ustvaril normalen doho- 
dek. Zato bo še nekaj časa povzročal dodatne finančne obremenitve delovni 
organizaciji, ki bo prekvalificiranega rudarja sprejela na delo, predvsem kadar 
bo šlo za večje število. 

Zato naš rudnik v imenu neperspektivnih soglaša s predlogom, da se sred- 
stva zbirajo na posebnem računu pri republiških skupnih rezervah gospodarskih 
organizacij kot solidarnostni sklad in da se dajejo premovnikom kot dotacija 
za prekvalifikacijo rudarjev brez obveznostnega vračanja. Prav tako se rudniki 
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strinjajo s predlagano spremembo, ki jo je predlagal odbor za finance in 
proračun tega zbora. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Nihče.) Želi kdo po- 
drobno razpravljati o posameznih členih? (Ne.) 

Predlagam tale sklep: 
1. Osnutek zakona o odstopu republiškega prispevka iz osebnega dohodka 

v premogovniku zaposlenih delavcev republiškim skupnim rezervam gospodar- 
skih organizacij se sprejme; 

2. predlog zakona pripravi izvršni svet, pri čemer naj upošteva stališča, 
sprejeta v osnutku zakona, kakor tudi mnenja in stališča, dana v poročlih odbora 
za proizvodnjo in blagovni promet, odbora za finance in proračun ter zakono- 
dajno-pravne komisije in stališča, izražena v razpravi na seji zbora. 

Poleg tega je razvidno iz poročila odbora za proizvodnjo in blagovni promet, 
da bi bilo potrebno ob predlogu zakona predložiti tudi analizo stanja naših 
premogovnikov. Glede na to bi bilo treba naložiti izvršnemu svetu, da pripravi 
takšno analizo. Ta naloga bi bila tudi sestavni del sklepa, analiza pa naj bi bila 
predložena hkrati s predlogom zakona. 

Kdor je za tak sklep, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli sklep o sprejemu osnutka zakona o odstopu 
republiškega prispevka iz osebnega dohodka v premogovnikih zaposlenih delav- 
cev republiškim skupnim rezervam gospodarskih organizacij. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je predlog za izdajo 
zakona o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim časom, o uvedbi dela prek 
polnega delovnega časa in o opravljanju dela, ki se ne šteje za delovno razmerje. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbora za družbenoekonomske odnose repu- 
bliškega in gospodarskega zbora sta obravnavala ta predlog za izdajo zakona 
in sta dala skupno pismeno poročilo, prav tako je dala poročilo tudi zakono- 
dajno-pravna komisija. Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno- 
zdravstvenega zbora je prav tako dal mnenje k predlogu za izdajo zakona. To 
mnenje ste prejeli na klopi; prav tako tudi mnenje skupščine občine Krško in 
občine Celje. 

Zeli kdo besedo v razpravi? (Ne javi se nihče.) 
Dajem na glasovanje sklep, ki naj bi se glasil takole: 
1. Predlog za izdajo zakona o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim 

časom, o uvedbi dela prek polnega delovnega časa in o opravljanju dela, ki se 
ne šteje za delovno razmerje, se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi izvršni svet na načelih, sprejetih v predlogu 
za izdajo zakona, pri tem pa naj upošteva tudi mnenja in stališča, dana v poro- 
čilu odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora in odbora za 
družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora in v poročilu zakonodajno- 
pravne komisije. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

To pomeni, da je predlog za izdajo zakona o zaposlovanju delavcev z ne- 
polnim delovnim časom o uvedbi dela prek polnega delovnega časa in o oprav- 
ljanju dela, ki se ne šteje za delovno razmerje, sprejet. 
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Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu. 

Predlagatelj je odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora. Zakono- 
dajno-pravna komisija je dala pismeno poročilo. Izvršni svet je dal svoje pi- 
smeno mnenje v smislu 165. člena poslovnika in se strinja s predlogom za izdajo 
zakona. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Zopet predlagam sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Pre- 

šernovem skladu se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora, 

pri čemer naj upošteva načela, sprejeta v predlogu za izdajo zakona. 
3. Odbor naj osnutek zakona pripravi do 30. aprila 1970. 
Moram reči, da smo nedosledni glede določanja roka, ker ga nekaterim 

predlagateljem določimo, drugim pa ne. Mislim pa, da bi bilo treba našo pro- 
ceduro v bodoče izpopolniti v tem smislu, da upoštevaje razpravo predlagatelji 
vedno povedo tudi, do kdaj so sposobni izdelati osnutek ah predlog akta. Ugo- 
tavljamo namreč, da se priprava nekaterih osnutkov in predlogov zelo vleče. 
Sporazumna določitev roka bi pomenila določeno delovno spodbudo in obveznost 
za hitrejše reševanje stvari. Mislim, da se v načelu strinjate, da bi začeli s tako 
prakso. 

Sedaj gre za ta sklep in prosim, da glasujete. Kdor je zanj, naj prosim 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) S tem je predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu sprejet. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, na predlog zakona o 
prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti pedagoškemu inštitutu na univerzo v 
Ljubljani. 

Predlagatelj je izvršni svet. Ta tudi predlaga, naj bi zakon obravnavali po 
skrajšanem postopku kot zakonski predlog, ker se s prenosom ustanoviteljskih 
pravic strinja zbor delovne skupnosti pedagoškega inštituta, univerzitetni peda- 
goško znanstveni svet in univerzitetni svet univerze v Ljubljani. 

Ima kdo glede predloga za obravnavo po skrajšanem postopku kakšen 
pomislek? (Nihče.) 

Lahko nadaljujemo z razpravo. Odbor za prosveto in kulturo in zakono- 
dajno-pravna komisija sta dala pismeni poročili. Predstavniki univerze in peda- 
goškega inštituta so bih vabljeni na sejo. Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? 

Javlja se tovarišica Ela Ulrih-Atena. 

Ela Ulrih-Atena: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani po- 
slanci in poslanke! Mislim, da je k temu dodatnemu poročilu, ki ste ga dobili 
danes med sejo na klopi, vendarle treba še nekaj reči. 

Naš odbor se je danes sestal, da bi zaradi nekaterih vidikov, ki so 
spremljali izdajo tega zakona, še enkrat razpravljal o prenosu ustanoviteljskih 
pravic nasproti pedagoškemu inštitutu in preciziral nekatere svoje poglede na 
to. Odbor ni spremenil mnenja glede prenosa ustanoviteljskih pravic in se v 
tem pogledu z zakonom strinja. Mislim pa, da bi bilo treba hkrati sprejeti še 
poseben sklep, s katerim bi tako pedagoški inštitut v njegovem novem statusu 
kakor tudi univerzo opozorili na nekatere probleme in jih tako moralno 
politično zavezali, da bi določene stvari upoštevali pri nadaljnjem delu in 
razvoju tega inštituta. 
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Ugotovljeno je namreč, da je prenos ustanoviteljskih pravic in vključitev 
inštituta v sestavo univerze smotrn korak, ki pomeni nedvomno možnost za 
boljšo organiziranost, možnost za večjo funkcionalno povezanost inštituta s 
fakultetami in oddelki znotraj posameznih fakultet, da pomeni tudi večje 
možnosti v pogledu izkoriščanja kadrovskih zmogljivosti in da vse to per- 
spektivno vodi k večji prisotnosti raziskovalne dejavnosti v naši pedagoški 
praksi. Sam prenos ustanoviteljskih pravic na univerzo pa vendarle še ne 
pomeni uresničitve vseh teh možnosti, ker inštitut ni ustrezno razvit. Da bi 
inštitut zmogel vse te velike raziskovalne naloge, ki stojijo pred njim tako v 
pogledu razvoja pedagoške teorije kot tudi še posebej v pogledu zahtev 
pedagoške prakse, ga bo nujno treba nadalje razviti, saj je po štirih letih 
svojega obstoja še pravzaprav vedno v embrionalnem stanju, ima absolutno ne- 
zadostno število kadrov, pa tudi povsem neustrezne materialne pogoje. 

Prav tako se ta možnost ne bo uresničila, če ne bo razčiščena vloga inštituta 
pri razvijanju fundamentalnega raziskovalnega dela in aplikativnega razisko- 
valnega dela ter urejen racionalen odnos med tema dvema oblikama razisko- 
valnega dela. Menimo', da je to vprašanje potrebno čimprej rešiti in čim 
hitreje tudi postaviti ustrezno razmerje, da bi se potem kadri in vse zmogljivosti 
nemoteno usmerile na samo raziskovalno delo. Ker je družba močno zaintere- 
sirana za raziskovalno delo inštituta, meni odbor, da bi bilo koristno takoj 
po spremembi statusa inštituta izdelati konkreten program raziskovalnega dela, 
ki naj bi ga inštitut tudi predložil našemu in seveda tudi prosvetno-kulturnemu 
zboru. 

To so v glavnem razlogi, zaradi katerih odbor v dodatnem poročilu, ki ste 
ga prejeli danes, predlaga še priporočilo, da stališča in predloge glede pravkar 
omenjenih vprašanj posredujemo univerzi in inštitutu in jih tako čim hitreje 
tudi usmerimo k vsebinskim vprašanjem. 

Menimo, da je s tem tako inštitutu, ki tudi po vključitvi v univerzo ostane 
pravna oseba, kot univerzi oziroma še posebej pedagoški katedri nudena neke 
vrste pomoč, ker s takim sklepom pomagamo reševati vprašanja, ki še niso 
razčiščena, hkrati pa jim dajmo pravico, da se glede vprašanj, ki zahtevajo 
reševanje na Širši družbeni ravni smelo obrnejo nazaj in povedo težave, ki jih 
ne morejo sami premagati, da te težave prebrodimo skupaj. To embrionalno 
stanje seveda ne sme več dolgo trajati, ker je tako kljub uspešnemu delu tega 
inštituta vendarle škoda sredstev, ki niso tako izkoriščena, kot bi morala biti, 
če bi inštitut dosegel svoj optimalni razvoj. 

Posebno pereče je vprašanje kadrov, ki ga bo morala univerza reševati 
skupaj z inštitutom in še posebej s pedagoško katedro; namreč kako po inten- 
zivnejši metodi kakor doslej čim hitreje priti do raziskovalnega kadra na tem 
področju. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Nihče.) 
Glasujemo najprej o zakonu. Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi 

poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Zakon je soglasno sprejet. 
Ce vzamete v roko dodatno poročilo odbora za prosveto in kulturo, ki 

ste ga danes dobili na klopeh, imate v njem predlog besedila sklepa, o katerem 
je pravkar govorila tovarišica Atena in sicer, naj bi pedagoški inštitut pred- 
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ložil republiškemu zboru do konca leta 1970 svoj program kadrovskega in 
materialnega razvoja, dolgoročno usmeritev in konkreten načrt znanstveno- 
raziskovalnega dela. 

Kdor je za sklep, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Tudi ta sklep smo sprejeli in je s tem ta točka zaključena. 

Sedaj smo pri 14. točki dnevnega reda, to je osnutek zakona 
o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije. 

Predlagatelj je izvršni svet, ki predlaga, da to obravnavamo po skrajšanem 
postopku kot osnutek zakona, ker je z zakonom o pedagoški službi, ki smo ga 
sprejeli v letu 1969, ustanovljen zavod za šolstvo SR Slovenije kot republiški 
upravni organ, ta zavod pa ima strokovni svet, ki bo prevzel naloge peda- 
goškega sveta. 

Ima kdo kakšen pomislek glede predloga, da akt obravnavamo kot osnutek? 
(Ni pomislekov.) To pomeni, da se strinjate z obravnavo po skrajšanem po- 
stopku. 

Pristojni odbor za prosveto in kulturo ter zakonodajno-p-ravna komisija 
sta dala svoji pismeni poročili in lahko začnemo z razpravo. Zeli kdo besedo? 
Besedo ima dr. Vojan Rus! 

Dr. Vojan Rus: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Nisem 
takoj prosil za besedo, ker sem pričakoval, da bo zelo živa razprava ob takem 
sorazmerno pomembnem vprašanju politike na izobrazbenem področju. Politika 
na tem področju bo po mojem mišljenju — ne zaradi tega, ker morda pripadam 
kakšnemu cehu, ampak zaradi objektivnega položaja v našem ekonomskem 
razvoju — morala dobivati vse večjo pozornost vseh naših organov in ne bo 
mogla biti po svojem vsebinskem mestu samo na zadnjem ali predzadnjem 
mestu naših dnevnih redov, ker bodo na današnji stopnji vprašanja izobrazbe 
vse pomembnejši dejavnik gospodarskega in družbenega razvoja. Gre namreč 
za organ, ki bo pravzaprav odločal o velikem delu najbolj vsebinske politike 
našega šolstva. Glede vsebinske politike bo manj odločal celo tak organ kot je, 
na primer, izobraževalna skupnost. 

Zaradi tega mislim, da je bilo o osnutku tega zakona premalo razprave. 
Ne glede na vse to pa želim povedati' nekaj svojih misli o osnutku iin 

obrazložitvi. 
Mislim, da je bodoče strokovno telo, ki bo odločalo o predmetnikih in 

učnih načrtih, potrebno ožje povezati z zavodom za šolstvo. S predlogom v 
tem smislu se strinjam. 

Strinjam se tudi z namero, da se odpravi dosedanja praksa, pa kateri 
morajo o predmetnikih in učnih načrtih odločati taka telesa kot je prosvetno- 
kulturni zbor naše skupščine, ker je to vsekakor preveč mamutsko telo, da bi 
lahko ekspeditivno odločalo o takih vprašanjih. Ne morem pa se strinjati s 
tem, da tako telo ne določa skupščina. Mislim, da bi tako telo, kot je strokovni 
svet za ta vprašanja, morala tudi v bodoče določati skupščina. Mislim, da bi že 
v samem zakonu o odpravi pedagoškega sveta morala biti približno določena 
struktura takega bodočega strokovnega telesa; na primer približen odnos med 
profesionalnimi delavci iz zavoda, ki naj .vsekakor bodo zastopani v večjem 
številu, direktor zavoda avtomatično, in med strokovnimi delavci in družbenimi 
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delavci izven zavoda, ki naj bodo v takem telesu. Mislim, da bi bilo nujno že 
v samem zakonu predvideti tako rešitev. 

Prav tako se ne strinjam z ugotovitvijo', vsebovano v obrazložitvi, namreč, 
da so v bodoče nepotrebne komisije, ki naj bi razpravljale o predmetnikih in 
učnih načrtih. Mislim, da je treba to prakso razviti v še večji meri kot dosedaj. 
Brez sodelovanja komisij bi vse preveč prevladalo administrativno urejanje 
teh zadev. Zaradi tega se bom pač moral vzdržati pri glasovanju o tem osnutku. 

Predsednik Miran G osi ar : Dalje, še kdo želi besedo? Morda tovariš 
Bračič kot predstavnik izvršnega sveta, v zvezi s pripombami tovariša Rusa? 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši 
poslanci! Nedvomno so misli in pripombe tovariša dr. Rusa ob sprejemanju 
osnutka zakona o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije utemeljene. Take 
in podobne misli so bile že prisotne, ko smo sestavljali ta osnutek in ko smo 
o tem zavzemali stališča v dolgih razpravah ob zakonu o pedagoški službi in 
ko smo na strokovni svet z 8. členom oziroma 3. členom v 10. alinei prenesli 
te naloge. 

Menimo, da je pedagoški svet doslej opravil pornembno nalogo. Stvari so 
potekale dokaj enostavno1, dokler je šlo za enotno osnovno šolo, težave pa so 
se pokazale takrat, ko se je začel ukvarjati s predmetniki in učnimi načrti 
vrste najrazličnejših strokovnih šol. Menimo, da bo na osnovi določil 3. člena 
zakona, ki obvezuje zavod za šolstvo, da mora imenovati strokovni svet in 
določiti postopek za predpisovanje predmetnikov in učnih načrtov, mogoče 
v tem postopku zagotoviti tak način, ki bo omogočil, da bodo predvsem pri 
potrjevanju vseh vrst predmetnikov in učnih načrtov sodelovali neposredno 
zainteresirani, se pravi, gospodarstvo in druge družbene službe. Prav tako 
bo tudi družba kot celota udeležena pri potrjevanju tistega dela predmetnikov, 
ki zagotavlja določeno splošno družbeno-pohtično in idejno-vzgojno izobraže- 
valno smer delovanja naših šol. 

Ce je sedanja sestava strokovnega sveta morda nekoliko pomanjkljiva, 
imamo nrožnost, da na osnovi določil 3. odstavka 8. člena tega zakona izpopol- 
nimo strokovni svet s tistimi kategorijami strokovnjakov, ki sedaj niso zasto- 
pane, pa bi lahko pri pripravljanju predmetnikov in učnih načrtov uspešno 
sodelovali. To iniciativo izvršni svet tudi sprejema. Na ta način lahko na 
podlagi sedanjih določil zakona zagotovimo kvalitetno skrb za bodočo vsebino 
predmetnikov in učnih načrtov. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče se ne 
javi.) 

Predlagam, da sprejmemo tale sklep: 
1. Osnutek zakona o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet, pri čemer naj upošteva mnenja, 

izražena v poročilu odbora za prosveto in kulturo in v razpravi na seji zbora. 
Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu osnutka zakona o odpravi pedagoškega 

sveta SR Slovenije z večino glasov sprejet. 
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Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, na predlog za izdajo 
zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili. 

Predlog za izdajo zakona je predložil republiški sekretar za gospodarstvo. 
Obravnavali pa so ga odbor za proizvodnjo in blagovni promet, odbor za 
urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo in zakonodajno-pravna 
komisija. Vsi so dali poročila. Izvršni svet je dal pismeno mnenje, iz katerega 
izhaja, da se strinja s predlogom za izdajo zakona. 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) To pomeni, da lahko glasujemo o sklepu, ki 
naj bi se glasil takole: 

1. Predlog za izdajo zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi 
vozili se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi republiški sekretariat za gospodarstvo, pri 
čemer naj upošteva pripombe odbora za proizvodnjo in blagovni promet, odbora 
za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo in zakonodajno- 
pravne komisije. 

Ali lahko predložite osnutek do 30. aprila? (Predstavnik sekretariata: 
Mislim, da lahko!) 

Potem lahko sprejmemo še dodatno 3. točko, namreč, da republiški sekre- 
tariat za gospodarstvo predloži osnutek zakona najkasneje do 30. aprila 1970. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Soglasno je sprejet predlog za izdajo zakona o organizaciji cestnega pre- 
voza z motornimi vozili. 

Sedaj je na vrsti 16. točka dnevnega reda, in sicer spremembe 
statusa cestnega sklada SR Slovenije. 

Spremembe je predložil upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije. 
Predstavnik upravnega odbora cestnega sklada je bil povabljen in prisostvuje 
seji. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet je na osnovi tega predloga 
predložil zboru predlog odloka o potrditvi spremembe statuta cestnega sklada, 
ki naj bi ga mi sprejeli. Tudi zakonodajno-pravna komisija je obravnavala 
oba akta in dala pismeno poročilo. Vse to ste danes dobili na klopi. Ne gre za 
težavno materijo, poleg tega pa je ta naglica v skladu z našim sklepom na 
prejšnji seji pred dvema mesecema, da je treba to spremembo in ustrezno 
imenovanje izvršiti v roko dveh mesecev. Izvršni svet se prav tako strinja 
z vsem, kar je predloženo. 

Želi kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Torej dajem predlog odloka na glasovanje. Tovariš sekretar me opozarja, 

da je zakonodajno-pravna komisija dala pripombe k novemu 34. členu in k 7. 
členu predloga statuta. Tovariš Bernard, se strinjate s tem? (Da.) Dobro! 
Predstavnik upravnega odbora cestnega sklada torej soglaša in lahko glasu- 
jemo o odloku, o potrditvi sprememb statuta cestnega sklada. Kdor je zanj, 
naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli predlog odloka o potrditvi sprememb statuta 
cestnega sklada SR Slovenije. 
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Prehajamo na 17. točko dnevne g,a reda, na predlog odloka o 
ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, gospodarskega in so- 
cialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev sistema 
zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja. 

Izvršni svet je prejel ta predlog odloka v mnenje in se z njim strinja; 
razen v tistem delu, kjer gre za imenovanje Milovana Zidarja za člana te 
komisije. Izvršni svet predlaga, da njega ne imenujemo zaradi preobremenje- 
nosti. Zato predlagam, da tovariša Milovana Zidarja črtamo iz seznama članov 
te komisije, v 2. točki pa namesto* »28 členov« napišemo »27 članov«. 

Kdo želi besedo? Rado Pušenjak ima besedo! 

Rado Pušenjak: Prosim za pojasnilo, če bo naloga te komisije tudi 
proučitev vprašanj kmečkega poteojniskega zavarovanja. (Nekdo iz klopi: Tudi 
to!) 

Predsednik Miran Goslar: Dobil si pritrdilni odgovor. Se kdo želi 
razpravljati? (Nihče.) 

Kdor je za predlog odloka s predloženim popravkom, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Odlok o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije je sprejet! 

Sedaj je na vrsti 18. točka dnevnega reda, to je predlog odloka 
o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega in gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije za proučitev in izdelavo predlogov v zvezi s proble- 
matiko vseh oblik državnega kapitala in skladov. 

Izvršni svet je dal pismeno mnenje in se s predlaganim odlokom strinja. 
Obveščam vas, da mi je gospodarski zbor s svojega današnjega zasedanja poslal 
sporočilo, da predlaga spremembe, in sicer, da se število članov komisije 
poveča na 13. Zadnji odstavek 2. točke na prvi strani naj bi se tako glasil: 
»Komisija ima predsednika, podpredsednika in 13 članov.« Gospodarski zbor 
s tem predlaga povečanje števila članov komisije za dva nova člana, in sicer 
Ferda Papiča, poslanca gospodarskega zbora in Jožeta Deberška, poslanca 
republiškega zbora. 

Predlagam, da razpravljamo o tako dopolnjenem besedilu predloga odloka. 
Zeli kdo besedo? Prosim, tovariš Ivan Kreft ima besedo! 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Strinjam se s spremem- 
bami, ki jih predlaga gospodarski zbor, ker smatram, da so tudi člani te 
komisije neke vrste poroštvo, da bo to delo najbolje opravljeno. Vsak od nas 
je najbrž zainteresiran, da končno razčistimo vprašanja, ki se tičejo vseh oblik 
državnega kapitala in skladov v SR Sloveniji. 

Pri tem bo seveda treba zbrati mnogo podatkov, ki smo jih poslanci 
zahtevali v poslanskih vprašanjih, na katere smo lahko dobili le delne odgovore, 
kompleksnejše razprave v tej zvezi pa do danes še ni moglo biti. Čeprav ima 
ta komisija sicer določen poseben namen, bo pripomogla tudi k razčiščenju teh 
problemov med republikami in federacijo. 
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V zvezi z nalogo komisije, ki jo označuje naslov predloženega odloka, 
moram omeniti tudi najbrž že pozabljeni sklad, katerega sedaj ni več, je pa 
predstavljal veliko obremenitev za slovenske potrošnike, ki od njega niso imeli 
nobene koristi. Mislim namreč na izravnalni sklad jugoslovanskega elektro- 
gospodarstva, administrativno predpisan z zveznim zakonom. Ta je onemogočal 
pocenitev električne energije v Sloveniji, z odvajanjem presežkov nastalih 
zaradi enotne cene, ki je bila predpisana z zveznimi predpisi proti volji slo- 
venskih političnih forumov in oblasti pa je prelil težke milijarde izven Slo- 
venije. Zato predlagam tej komisiji, da tudi ugotovi, koliko sredstev se je 
odteklo na ta način in za koliko je bil potrošnik preveč obremenjen v korist 
tistih, ki so napačno investirali in slabo gospodarili. 

Smo v reformskem času in zopet se pojavljajo iste tendence; vendar ne 
smemo dopustiti, da bi se nekaj takega ponovilo! Samio toliko. 

Predsednik Miran Goslar: Želi še kdo razpravljati? (Nihče več.) 
Prosim, da glasujemo o dopolnjenem predlogu odloka. Kdor je zanj, naj 

dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije 
za proučitev in izdelavo predloga v zvezi s problematiko vseh oblik državnega 
kapitala in skladov sprejet. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, na volitve in imeno- 
vanja. 

Imamo več podtočk: 
a) Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 

okrožnega sodišča v Kranju. 
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja, Milan Vižintin pa 

predstavnik komisije. Pričenjam razpravo. 
Zeli kdo besedo? (Nihče.) Potem glasujmo o odloku! Kdor je zanj, naj 

dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

S tem je sprejet odlok o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča v Kranju in je izvoljenih 140 sodnikov-porotnikov. 

b) Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani. 
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Glasujmo torej o odloku o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani! 
Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo odlok sprejeli in s tem je Anton Žagar razrešen 
dolžnosti sodnika tega sodišča. 

c) Predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani. 
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Zeli kdo razpravljati? 

(Nihče.) Glasujmo torej! Kdor je za odlok, naj dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Soglasno so izvoljeni za sodnike tega sodišča Mira Cepuder, Nada Sval in 
Ivan Žužek. 
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č) Predloga odloka o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Celju. 
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Zeli kdo razpravljati? 

(Nihče.) Glasujmo! Kdor je za odlok, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

S tem sta izvoljena za sodnika tega sodišča Anton Metlika in. Judita 
Trebar. 

d) Predlog odloka o izvolitvi predsednika okrožnega sodišča v Kranju. 
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Zeli kdo razpravljati? 

(Nihče.) Glasujmo! Kdor je za odlok, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Republiški zbor je torej sprejel ta odlok in Franc Korošec je izvoljen za 
predsednika okrožnega sodišča v Kranju. 

e) Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za 
notranje zadeve. 

Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Izvršni svet je dal 
pismeno mnenje, iz katerega je razvidno-, da se s predlogom strinja. Zeli kdo 
razpravljati? (Nihče.) Kdor je za odlok, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Anton Stipanič imenovan za namestnika republiškega 
sekretarja za notranje zadeve. 

f) Predlog odloka o imenovanju predsednika upravnega odbora cestnega 
sklada SR Slovenije. 

Tudi tu je predlagatelj komisija za volitve in imenovanja. Izvršni svet je 
dobil v smislu 165. člena poslovnika ta predlog v mnenje in se z njim strinja. 
Zeli kdo razpravljati? Mirko Zlender želi besedo! 

Mirko Zlender: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko smo pred dvema 
mesecema razpravljali o razrešitvi bivšega predsednika upravnega odbora in 
direktorja cestnega sklada, tovariša Zoklja, je bila izražena misel, da poslanec 
Skupščine SR Slovenije ne bi mogel opravljati te funkcije. 

Imam občutek, da je ta misel obvladala pri postavljanju kriterijev v zvezi 
s sedanjim predlogom za predsednika upravnega odbora cestnega sklada. 
Komisija je namreč na 2. strani povedala, kakšni kriteriji so jo vodih, ko se je 
odločala za kandidata, tovariša Kristana. 

Z vsemi temi kriteriji se strinjam, čeprav je prvi, ki omenja, da je to 
družbena funkcija, katero naj opravlja družbeni delavec z dolgoletnimi iz- 
kušnjami, ki pozna to področje, zelo splošen in praktično nič ne pove. Ne 
morem pa se strinjati s tem, kar je napisano v drugem odstavku, namreč da 
je ustrezneje, če predsednik upravnega odbora sklada ni poslanec republiške 
skupščine. Upravni odbor cestnega sklada je tipična politično samoupravna 
institucija in zato menim, da bi moral biti predsednik take institucije poslanec 
republiškega zbora. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? (Nihče se ne javi.) 
Pred glasovanjem vas seznanjam s pismom, ki sem ga dobil od gospo- 

darskega zbora. Danes je gospodarski zbor o tem predlogu razpravljal in 
sporoča tole: Gospodarski zbor je na podlagi 9. člena odloka o spremembah in 
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dopolnitvah poslovnika Skupščine SR Slovenije na 10. seji dne 25. 2. 1970 
razpravljal o predlogu odloka o imenovanju predsednika upravnega odbora 
cestnega sklada SR Slovenije, po katerem naj republiški zbor imenuje tovariša 
Milana Kristana za predsednika upravnega odbora cestnega sklada SR Slo- 
venije. Gospodarski zbor se s predlaganim imenovanjem strinja. Še kdo želi 
razpravljati? (Nihče.) 

Opozarjam vas na pravo besedilo odloka z dne 12. 2. 1970. 
Kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 

Je kdo proti? (Trije poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Sedem po- 
slancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor z večino glasov sprejel predlog odloka 
o imenovanju predsednika upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije in 
s tem za predsednika tega sklada izvolil Milana Kristana. 

Tovarišice in tovariši poslanci, seja je s tem zaključena! Hvala lepa za 
sodelovanje in nasvidenje verjetno 17. ali 18. marca! 

(Seja je bila zaključena ob 15.35.) 

5* 



REPUBLIŠKI ZBOR 

10. seja 

(25. marca 1970) 

Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Pričenjam 10. sejo republiškega zbora, 
ki sem jo sklical na podlagi 168. člena ustave in 57. člena poslovnika repu- 
bliškega zbora. 

Za današnjo sejo so se opravičili: Franc Bart, Franc Vrviščar, Maks 
Jamšek, Majda Benedik, Stane Kavčič, Rudi Rebek, Ivan Franko in Bojan 
Lubej. 

Glede na 312. člen poslovnika Skupščine SR Slovenije vas obveščam, da 
so bili v enakem besedilu sprejeti naslednji predpisi: 

V republiškem in gospodarskem zboru: 
— predlog zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah; 
— predlog zakona o varstvu narave; 
— predlog zakona o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice 

uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo; 
— predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega in 

gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev in izdelavo predlogov 
v zvezi s problematiko vseh oblik državnega kapitala in skladov. 

V republiškem in prosvetno-kulturnem zboru: 
— predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti pedagoškemu 

inštitutu na univerzo v Ljubljani. 
V republiškem in socialno-zdravstvenem zboru: 
— predlog sklepov za uresničitev sklepov in priporočil za izpopolnitev 

sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV. 
V republiškem, gospodarskem in socialno-zdravstvenem zboru: 
— predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, 

gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije za pro- 
učitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 
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Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 9. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb; 
4. enotne osnove meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraže- 

valnih zavodov; 
5. merila in pogoji za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev te- 

meljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1970; 
6. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu; 
7. osnutek zakona o spremembah zakona o usposabljanju otrok in mla- 

dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; 
8. predlog za izdajo zakona o preosnovanju visoke šole za sociologijo, 

politične vede in novinarstvo v fakulteto in o priključitvi te fakultete univerzi 
v Ljubljani; 

9. osnutek zakona o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam; 
10. predlog odloka o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju; 
11. predlog odloka o verifikaciji višje tehniške varnostne šole v Ljubljani; 
12. osnutek zakona o označevanju vin; 
13. predlog odloka o soglasju k sklepom skupščin vseh občin v SR Sloveniji, 

da hrani drugi izvod matičnih knjig republiški sekretariat za notranje zadeve; 
14. predlog odloka o finančnem programu za financiranje nakupa meteo- 

rološke opreme na letališču Ljubljana-Brnik; 
15. predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje »Projekta 

Zgornji Jadran«; 
16. predlog odloka o spremembi odloka o povračilih poslancem Skupščine 

SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije; 
17. volitve in imenovanja. 
Predlagam, da drugo točko, to je poslansko vprašanja pomaknemo proti 

koncu seje glede na to, da ne bi prisilil prosvetno-kulturnega zbora, ki danes 
tudi zaseda- da po nepotrebnem čaka, kolikor bodo potrebna kakšna uskla- 
jevanja. 

Se strinjate s tako predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 
Kot vidim, ni ugovorov, torej je dnevni red sprejet. 

Obveščam vas, da so bili k vsem točkam dnevnega reda vabljeni: pred- 
stavnik Zveze sindikatov Slovenije, predstavnik gospodarske zbornice, pred- 
stavnik republiške konference Zveze mladine Slovenije in predstavnik zdru- 
ženja poslovnih bank in hranilnic Ljubljana. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
9. seje republiškega zbora. Ima kdo kakšno pripombo ah dopolnitev k osnutku 
zapisnika? (Ne.) Ugotavljam, da je zapisnik 9. seje republiškega zbora odobren. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zaposlovanju slepih invalidnih oseb. 

Predlog zakona je predložil odbor za družbeno-ekonomske odnose repu- 
bliškega zbora. Predstavnik odbora je Andrej Smrekar. Zakonodajno-pravna 
komisija je obravnavala predlog zakona in dala pismeni poročili. 

Celotno gradivo je bilo v smislu 165. člena poslovnika poslano izvršnemu 
svetu, ki je dal pismeno mnenje. S predlogom se v načelu strinja, predlaga pa 
amandma k 3. členu. 
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Danes ste prejeli na klop tudi pripombe skupščine občine Ljubijana-Vič- 
Rudnik. 

Z gradivom ste prejeli tudi pismo predsednika socialno-zdravstvenega 
zbora, s katerim me obvešča, da je zbor na 9. seji dne 4. marca letos sprejel 
predlog zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb, vključno z amandmajem 
izvršnega sveta k 3. členu. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi1 besedo? Prosim, tovariš Andrej Smrekar. 

Andrej Smrekar: Kot poročevalec odbora za družbenoekonomske 
odnose moram povedati, da se odbor strinja z amandmajem, ki ga je dal izvršni 
svet Slovenije. Glede pripomb, ki jih je dala občinska skupščina Vič pa odbor 
smatra, da niso podane v obliki amandmajev, zato o njih tudi ni potrebno 
odločati. Tudi po vsebinski plati odbor meni, da je Zveza slepih Slovenije 
merodajna in da opravlja vse funkcije, ki so z zakonom predvidene za za- 
poslovanje slepih invalidnih oseb. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Na sejo zbora je bil vabljen 
tudi predstavnik Zveze slepih Slovenije. Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 

Glasujemo torej, in sicer najprej o amandmaju izvršnega sveta k 3. členu. 
Ta amandma imate v materialu. Gre za spremembo, da se namesto besede 
»poleg dela« napiše »obenem z delom«. Kdor je za ta amandma, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Amandma je soglasno sprejet. 

Zdaj glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, na prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
enotnih osnov meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih 
zavodov. 

Sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in 
izobraževalnih zavodov je predložila skupščina izobraževalne skupnosti Slo- 
venije. Sklep je obravnaval odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora 
in predložil obrazložen predlog odloka o soglasju k enotnim osnovam meril 
za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov. Predstavnika 
odbora sta Ela Ulrih in Cene Matičič. 

Zakoniodajno-pravna komisija, ki je tudi obravnavala to gradivo, je dala 
zboru pismeno poročilo. 

Na sejo zbora je bil vabljen tudi predstavnik izobraževalne skupnosti 
SR Slovenije. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 

(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o 

soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobra- 
ževalnih zavodov. 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na obravnavo meril in 
pogojev za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraže- 
valnim skupnostim v letu 1970. 

Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev 
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1970 je skupščini predložila skup- 
ščina izobraževalne skupnosti Slovenije s predlogom, da da k merilom in po- 
gojem soglasje v smislu zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju 
vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. 

Sklep o merilih in pogojih je obravnaval odbor za prosveto in kulturo in 
predložil zboru predlog odloka o soglasju k merilom in pogojem. Poleg tega 
sta sklep izobraževalne skupnosti in predlog odloka o soglasju obravnavala še 
zakonodajno-pravna komisija, ki je dala svoje pismeno poročilo in odbor za 
finance in proračun republiškega zbora, ki je dal prav tako pismeno poročilo. 
Poleg tega pa ste danes na klop prejeli še dodatno poročilo odbora za finance in 
proračun, kjer odbor predlaga predlog sklepa, ki naj bi ga danes sprejeli v zvezi 
z dopolnilnim financiranjem izobraževanja. 

K sklepu o merilih in pogojih in k predlogu odloka o soglasju ste prejeli 
tudi pripombe skupščin občin Kamnik, Ptuj, Ribnica in Trbovlje. 

Izvršni svet je dal pismeno mnenje, iz katerega izhaja, da se s predlogom 
sklepa strinja. 

Na sejo zbora je bil vabljen predstavnik izobraževalne skupnosti Slovenije. 
Zeli kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Stane Vrhovec. 

Stane Vrhovec: Tovariši poslanci. Odbor za finance in proračun na- 
šega zbora je na svoji seji obravnaval sklep o merilih in pogojih za zagotavlja- 
nje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 
1970, h kateremu daje naša skupščina po ustavi in zakonu svoje soglasje. Na seji 
odbora je zelo jasno prišla do izraza nenormalnost in nelogičnost dosedanjega 
postopka in običajnega odvijanja dogodkov v zvezi z dopolnjevanjem občin za 
kritje potreb financiranja vzgoje in izobraževanja. Da ne bi razlagal na dolgo 
in široko, bi morda povzel vse skupaj v nekaj točkah. 

Prav verjetno je nenormalno, da več kot polovica slovenskih občin — v letu 
1968 jih je bilo 35, v letu 1969 pa naj bi jih bilo še vedno nad 30 — nima dovolj 
lastnih sredstev iz svojih finančnih virov, da bi lahko financirala osnovno1 vzgojo 
in izobraževanje, to je osemletko. Republika Slovenija kot najrazvitejša repu- 
blika v Jugoslaviji, torej v pretežni večini ni zadosti razvita, da bi zagotavljala 
mladim Slovenoem osnovno vzgojo. Mislim, da ne more nihče zanikati, da to ni 
normalno. Ce bi bilo npr. 5 ali 6 občin, pa tudi morda 10 občin, ki ne bi imele 
dovolj sredstev, da bi lahko financirala osnovno šolstvo, bi to bilo še nekako 
razumljivo. Tako pa prav gotovo v tem pogledu nekaj ni v redu. Zato mislim, 
da je v tem dejstvu dovolj utemeljitve, da se odgovorni, to je izvršni svet, repu- 
bliški sekretariat za prosveto in kulturo ter vsi ostali, ki delajo na področju 
vzgoje in izobraževanja, poglobijo v to problematiko in poiščejo ter predlagajo 
nekaj logičnega, nekaj boljšega. 

Kot drugi kompleks vprašanj, za katerega sodim, da je prav gotovo lažje 
rešljiv, pa je vprašanje načina dopolnjevanja občin za financiranje vzgoje in 
izobraževanj a. 

Pred časom je bil storjen prvi korak, da republiška izobraževalna skupnost 
v celoti financira srednje šolstvo, za osnovno šolstvo pa republiška izobraževalna 
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skupnost skrbi v tej obliki, da iz republiških sredstev namensko dopolnjuje 
občine, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za te namene. 

Kako pa gre to dopolnjevanje? Sredstva, ki jih daje republika v ta namen, 
se zagotovijo z republiškim proračunom oziroma z republiškimi prispevnimi 
stopnjami. Vse to sprejema naša skupščina pred nastopom novega koledarskega 
leta. Za leto 1970 je bilo tako s strani republike, torej naše skupščine, zago- 
tovi] enih v ta namen 110 milij. din, oziroma 11 starih milijard. Kot rečeno je 
to storila naša skupščina v decembru 1969 za leto 1970. 

Republiška izobraževalna skupnost pa je nato v letošnjem letu pristopila 
k izdelavi meril in kriterijev za razdelitev teh sredstev posameznim občinam. 
Jasno je, da so kriteriji in merila prikrojena tako, da se pač porabi celoten 
znesek 110 milij. din. Ce pa bi npr. skupščina določila za dopolnjevanje 
150 milij., bi prav gotovo razdelili tudi toliko večja sredstva, seveda pa bi bila 
merila v tem primeru ustrezno drugačna. V pogojih in merilih za zagotav- 
ljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim, 
so postavljeni dokaj ostri pogoji občinam, koliko morajo od svojih razpo- 
ložljivih sredstev nameniti za financiranje temeljnega izobraževanja. Kdor ne 
izpolni teh pogojev, ne dobi sredstev. Prav gotovo pa je ta sankcija, da ne dobi 
sredstev, toliko huda, da vsaka občinska skupščina, za vsako ceno, ne glede na 
vse ostalo, izpolni pogoje, ki jih postavi republiška izobraževalna skupnost. 
Izpolnitev pogojev in meril republiške izobraževalne skupnosti zagotavlja torej 
občinam dopolnilna sredstva. Če občine ne izpolnijo v svojih proračunih in 
v okviru svojih prispevnih stopenj teh pogojev in meril, pa seveda ne dobijo 
sredstev. Hkrati pa tudi republiška skupščina s svojo resolucijo o smernicah 
ekonomske politike in politike zbiranja sredstev za splošno potrošnjo v na- 
slednjem letu daje določena priporočila občinam, vendar ostaja to priporočilo 
le priporočilo brez sankcij. 

Logična posledica tega je, da občine ne spoštujejo priporočil republiške 
skupščine, saj izpolnjevanje le-teh nima nobenih materialnih posledic. Na drugi 
strani pa neizpolnjevanje pogojev republiške izobraževalne skupnosti potegne 
za seboj materialne posledice. Odločitev občin v tem precepu je kaj enostavna, 
navsezadnje človeška. Izpolnijo pogoje, ker sicer slede materialne posledice, 
priporočilo te skupščine pa ostaja tako v večini primerov le deklaracija, ki se je 
večina, poudarjam večina, občin ne drži. 

Odbor sodi, da ta sistem ni v redu in da ga je treba spremeniti. Odbor vidi 
rešitev predvsem v naslednji smeri. Ce republika daje sredstva za dopolnje- 
vanje, naj tudi republika postavlja pogoje in merila za dopolnjevanje občin 
in to ne samo na področju vzgoje in izobraževanja, ampak na vseh področjih, 
pri čemer mora biti eden osnovnih kriterijev koeficient, oziroma pokazovalec 
kompleksne nerazvitosti občin. 

Odbor torej ne gre samo za tem, da se spremenijo priprave v zvezi z do- 
polnjevanjem občin za vzgojo in izobraževanje, ampak, da se to enotno uredi 
za vsa področja, da se upoštevajo kompleksno vsi elementi, ki opredeljujejo 
razvitost neke občine in na drugi strani, da se kompleksno ugotovijo tudi 
potrebna sredstva za pospešeni razvoj nerazvitih oziroma manj razvitih občin. 

Odbor sodi, da je treba glede razvoja manj razvitih področij postopoma 
preiti od besed k dejanjem, h konkretnim akcijam in to ne le h kampanjskim 
akcijam, občasnim ukrepom in občasni pomoči, ampak je treba uzakoniti neko 
stalnost, konstantnost itd. 
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Kompleksnost pomoči pa je možna, vsaj po našem mnenju, s strani repu- 
bliške skupščine, v kateri se združujejo vse družbeno-politične dejavnosti, v 
kateri so zastopane vse plati družbenega, gospodarskega in političnega življenja. 
Rešitve, kakršne naj bodo, pa morajo biti sprejete v soglasju z vsemi faktorji, 
od gospodarskih pa do vzgoje in izobraževanja, sociale, skrbi za borce itd. 

V želji, da bi se pristopilo h konkretni akciji in da bi že v letu 1970 tudi 
v praksi uveljavili kompleksnejše reševanje vse problematike, ki sem jo na 
kratko navedel, predlaga odbor zboru, da sprejme delovni sklep, s katerim naj 
zadolži republiške organe, da še v letu 1970 predložijo predloge za spremenjen 
sistem dopolnjevanja, in sicer v takih rokih, da bo lahko novi sistem veljal 
že za leto 1971. Glede predloga odloka o soglasju k pogojem in merilom za 
dopolnjevanje temeljnih izobraževalnih skupnosti za leto 1970 pa nam ne pre- 
ostane drugo, kot da ga sprejmemo. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Cene Matičič ima besedo. 

Cene Matičič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Moram se opravičiti, ker sem zamudil sejo našega zbora, prav zaradi 
tega, kar naš odbor za prosveto in kulturo zelo intenzivno zaseda že od zjutraj 
v zvezi s kasnejšo točko', ki je na dnevnem redu. Prav zaradi tega seveda tudi 
nisem mogel vzeti besedo k prejšnji točki, čeprav sem poročevalec v imenu 
našega odbora, in bom to storil- hkrati s to 5. točko. 

Nedvomno je, da je predlog odloka o soglasju k merilom in pogojem za 
zagotavljanje dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 
1970 tak kot je predložen spričo dejstva, da obravnava in rešuje pretežno le 
sfero izobraževanja zadovoljiv in tudi dokaj boljši od lanskoletnega. Moč je 
trditi, da je evolviral v pogledu suptilnejšega in tehtnejšega obravnavanja do- 
polnjevanja nekaterih temeljnih izobraževalnih skupnosti oziroma občinskih 
skupščin, pa mu s tega vidika res ni moč karkoli oporekati. 

Pomisleki in kritike, ki so izrečene na račun tega odloka in s tem seveda 
na račun republiške izobraževalne skupnosti, so po mojem prepričanju naslov- 
ljeni na napačen naslov. To si upam trditi in tudi dokazati z naslednjimi dejstvi: 

1. Tako kot leito nazaj nas tudi letos republiška izobraževalna skupnost 
opominja na problem, ki se vsako leto in to v vsej svoji ostrini, pojavlja ob 
določanju meril za dopolnilna sredstva. Gre namreč za tole, citiram njihovo 
izjavo: »Naj na koncu opozorimo na problem, ki se vsako leto v določenem 
merilu za dopolnilna sredstva v vsej svoji ostrini pojavlja. Gre namreč za to, 
da se takrat pokažejo vsi konflikti proračunske potrošnje, vsi konflikti ne- 
razvitosti in obremenjenosti, občin, vsi konflikti okoli števila občin in sposob- 
nosti njihovega funkcioniranja. Nemogoče je vse te probleme reševati le ob 
problematiki financiranja izobraževanja. Gre za mnogo širša vprašanja, ki ne 
spadajo v pristojnost izobraževalnih skupnosti. Zato je treba vsaj v letošnjem 
letu uresničiti predlog izobraževalne skupnosti SR Slovenije in podrobno pro- 
učiti vprašanje ekonomske razvitosti posameznih območij ter dopolnilnega 
financiranja dejavnosti občine na vseh področjih, ker je izobraževanje le eden 
od vidikov financiranja. 

Ob tem bi ponovno rad poudaril, da nas republiška izobraževalna skupnost 
letos s tem svojim aktom ne opozarja prvič. Taka in podobna opozorila smo 
z njene strani že slišali v preteklih letih. Spričo dejstva, da je republiška izobra- 
ževalna skupnost leto dni nazaj pripravljala natančnejša in objektivnejša 
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merila za dopolnjevanje temeljnih izobraževalnih skupnosti, smo v naši hiši na 
predlog našega odbora za prosveto in kulturo ustanovili posebno komisijo 
republiškega zbora in prosvetno-kultumega zbora, ki naj bi na eni strani 
proučila in priporočila merila za leto 1969, na drugi strani pa nakazala temelje 
sistemskega reševanja tega problema v letih 1970 in naprej. 

V svojem sklepnem poročilu, v katerem je bil prikazan predlog za reše- 
vanje dopolnjevanja v letu 1969 in nakazani dokaj precizni elementi za si- 
stemska reševanja v letu 1970 in naprej, so bile. z vso ostrino in jasnostjo 
nanizane in dokazane ugotovitve, ki nam jih je v nekoliko skrajšani in drugačni 
obliki letos posredovala tudi republiška izobraževalna skupnost v tej obrazlo- 
žitvi, ki sem jo prebral. 

Ker je bila komisija prav tako mnenja, da reševanje teh vprašanj ne more 
biti samo v kompetenci republiškega zbora in prosvetno-kultumega zbora, 
je predlagala svojo razrešitev in imenovanje nove iz vseh zborov sestavljene 
komisije. Ta naj bi do konca leta 1969 pripravila sistemsko rešitev tega 
vprašanja. Kljub temu, da so se s tem predlogom strinjali tako republiški zbor 
kot predstavnik izvršnega sveta, sekretariata za finance in tudi republiške 
izobraževalne skupnosti, pa do imenovanja te komisije in to kljub večkratni 
intervenciji posameznih članov na sejah raznih odborov, ni prišlo. 

Tako je torej povsem razumljivo, da se je ob pripravi tega odloka za leto 
1970 z zakonsko prisilo morala angažirati prevsem republiška izobraževalna 
skupnost. 

Iskreno me veseli, da je ob obravnavi predloženega odloka v naših odborih 
posebno še v odboru za finance in proračun, prišlo na dan stališče o anomaliji 
celotnega sistema tega dopolnjevanja, pa čeprav se hkrati ne moremo strinjati 
z mislijo, da je tovrstno dopolnjevanje že pomoč nerazvitim, Ce smo rekli, da 
je šolstvo nacionalni problem in nacionalna naloga, potem velja trditi, da se 
nacija kot celota obvezuje, da bo v slehernem delu Slovenije obvezni in nujni 
obseg izobraževanja tudi izvršen. To pa seveda še ne pomeni, da so dopolnilna 
sredstva, ki jih za to dajemo, tudi neke vrste pomoč nerazvitim. Ne, to ni in ne 
more biti pomoč. To je obveznost. Pomoč nerazvitim je vsaj po moji pameti, 
v dejstvu, da nudimo nerazvitim krajem možnosti vseh vrst, olajšave in druge 
stimulativne elemente, da bi se ti kraji lahko hitreje in uspešneje razvijali. 
S tega vidika se seveda že obračam k vsebini tistih sklepov, ki jih predlaga 
naš odbor za finance. 

Strinjam se s temi sklepi, ker smatram, da so pravilni in pametni. Vendar 
mislim, da naj si republiški izvršni svet oziroma republiška skupščina pridrži 
le pravico do izdelka meril za dopolnjevanje, izvrševanje tega dopolnjevanja pa 
naj ostane republiški izobraževalni skupnosti. Republiška izobraževalna skup- 
nost je najvišja samoupravna skupnost na področju izobraževanja in kot taka 
na eni strani kreator konkretne izobraževalne in vzgojne politike, na drugi pa 
odgovorna naši skupščini. Odgovorna namreč v smislu postopnega realiziranja 
tistih vzgojnih in izobraževalnih ciljev, ki jih skupščina v svojih resolucijah in 
zakonih zahteva in predpisuje. 

Ce ji torej odvzamemo to pravico, jo že omejujemo v njeni dejavnosti in 
ji kratimo enega bistvenih elementov, s katerim bi lahko vplivala na dose- 
ganje ciljev, ki jih predpisujemo in zahtevamo, da jih realizira. Odvzem te 
pravice bi pomenil tudi prvo stopnico k centralizaciji osnovnega šolstva, na 
ravni republike. Čeprav je ta ideja tudi na ravni republike zelo često zastopana 
in zagovarjana, jo kot poslanec odklanjam. Uspehi naših temeljnih izobraže- 
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valnih skupnosti in republiške izobraževalne skupnosti so dosedaj kljub izredno 
kratkemu času pokazali že take pomembne kvalitetne premike, ki jih v obdobju 
centralizacije vseh prejšnjih 20 let nikdar nismo poznah. Prepričan sem tudi, 
da bi v primeru ponovne centralizacije osnovnega šolstva na ravni republike, 
komaj dobro začeti polet vzgoje in izobraževanja v osnovnem šolstvu kmalu 
ne poznah več v taki meri kot sedaj. 

Strinjam se s takšnimi predlogi, kot jih je predlagal naš odbor za finance, 
hkrati pa apeliram na to, da bi izvrševanje sklepov, ki jih naša skupščina 
sprejme, ne bilo prepuščeno niti republiškemu proračunu niti nekemu poseb- 
nemu zakonu, ki bi ga za ta namen sprejeli. 

' Predsednik Miran Goslar: Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima 
poslanec Vlado Gorišek. 

Vlado Gorišek: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši 
poslanci! Ze na uvodu morkm ugotoviti, da se je letos ponovila že nekajletna 
pomanjkljivost, da razmeroma zelo kasno razpravljamo o merilih in pogojih 
za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skup- 
nostim. Menim, da bi bilo te stvari mogoče urediti vsaj dva meseca prej, zlasti 
še ob dejstvu, da nam je bila že v decembru leta 1969 znana višina sredstev 
za dopolnjevanje. Z zavlačevanjem prispevamo samo še k večji negotovosti v 
občinah pri sestavljanju občinskih proračunov in finančnih programov temelj- 
nih izobraževalnih skupnosti, ki do danes praktično niso še prejele nobenih 
uradnih dokumentov, čeprav so ti dohodki že določeni z odloki v mesecu 
decembru, proračuni pa so že tudi marsikje sprejeti. Menim, da je nujno te 
stvari urediti tako, da nam bodo merila znana že v decembru. Letos se je celo 
primerilo, da so bila s predstavniki občinskih skupščin obravnavana merila 
nekoliko drugačna od tistih, ki so bila kasneje sprejeta na skupščini republiške 
izobraževalne skupnosti. V mislih imam predvsem določilo 5. točke na strani 3, 
ki izloča tisto temeljno izobraževalno skupnost, kjer znaša proračun potrebnih 
dopolnilnih sredstev manj kot 10 l0/o vseh sredstev, namenjenih za vzgojo in 
izobraževanje. To določilo je bilo predlagano šele naknadno in se nam zdi 
povsem nesmiselno oziroma celo krivično, saj izključuje le dvoje temeljnih 
izobraževalnih skupnosti, pri katerih gre po informacijah v enem primeru za 
11 milijonov S dinarjev, to je v občini Sežana, v drugem primeru, to je v občini 
Žalec, pa za 80 milijonov S dinarjev potrebnih dopolnilnih sredstev. Menim, da 
je takšno določilo za občino Žalec nepravilno, zlasti zaradi tega, ker občina 
Žalec vsa ostala merila izpolnjuje. Postavlja se vprašanje, če je določilo iz te 
točke tisto določilo, ki lahko merodajno spremeni vse ostale kriterije. Če bi 
skupščina občine Žalec dajala manj sredstev za šolstvo, tako v prejšnjih letih 
kakor tudi letos, bi ne bila prizadeta, in bi dobila dopolnilna sredstva. Tako 
pa je bila skrb za šolstvo v naši občini s tem določilom lepo nagrajena. Mislim, 
da zagotavljanje sredstev za izobraževanje ni samo občinska zadeva. Cene 
pedagoških ur ne predpisuje občinska skupščina ah temeljna izobraževalna 
skupnost. Zato menim, če so pri republiški izobraževalni skupnosti napravili 
prvi korak, bi bilo treba napraviti še drugega, in sicer da družbeno priznano 
vrednost dela v prosveti tuda materializiramo. V nasprotnem primeru je zadeva 
namreč samo deklarativnega karakterja, kar povzroča samo negodovanje in 
politične probleme. Zaradi tega določila izgubimo 80 milijonov S din, kar pomeni, 
da bo osebni dohodek za posamezne izobrazbene kaitegorije za najmanj 16 500 
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S din nižji od. predvidenih republiških poprečij. Tudi stanje sredstev za ma- 
terialne izdatke je iz leta v leto izredno skromno, ker se vedno upoštevajo le 
odstotki ne pa absolutni zneski po enotnih merilih v republiki. 

Omeniti moram, da je naša občina prva v Sloveniji izglasovala referendum 
za izgradnjo in obnovo šol. 2e tako nizke osebne dohodke, saj so na predzadnjem 
mestu v Socialistični republiki Sloveniji, smo s samoprispevkom dodatno obre- 
menili, kot smo dodatno obremenili tudi gospodarstvo. Zgradili smo popolno 
osemletko v Grižah, v adaptaciji pa imamo dve šolski stavbi. Vse to gradimo 
z lastnimi silami, brez kakršnekoli pomoči. 

Da lahko zagotovimo tako visoka sredstva za šolstvo, moramo do kraja 
obremenjevati gospodarstvo s proračunskim prispevkom, imamo pa tudi naj- 
višje kmetijske davke v SR Sloveniji. Spričo velikih potreb, ki jih ima šolstvo 
v naši občini, se ne moremo držati nobenega priporočila Skupščine SR Slovenije. 
Mislim pa, da je problem dopolnilnih sredstev treba sistemsko rešiti. Verjetno 
bo potrebno zmanjšati potrošnjo na drugih področjih. Ne mislim se sedaj 
spuščati v podrobnosti in v ukrepe, ker to zahteva skrbno proučitev, rad bi na 
kraju le omenil, da šolstvo v žalski občini ni samo naša stvar, temveč je to 
nacionalna zadeva. Namen moje razprave ni prositi za finančna sredstva, 
temveč je zahteva po izenačenju šolstva v SR Sloveniji. Predlagam, da se 5. 
točka na strani 3 odpravi, kolikor to ni mogoče, pa naj republiška izobra- 
ževalna skupnost krije manjkajoča sredstva iz rezervnih sredstev. 

Zaradi gornjih ugotovitev ne bom glasoval za predloženi odlok. Hvala 
lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Gorišek, glede predloga, da bi 
črtah 5. točko v tem sklepu o merilih, moram povedati, da tega ne moremo, ker 
je to sklep izobraževalne skupnosti, h kateremu dajemo mi samo soglasje. 

Vlado Gorišek: Pk>tem prosim, naj se republiški izobraževalni skup- 
nosti priporoči, naj žalsko občino posebej financira. 

Predsednik Miran Goslar: Za koliko sredstev pa gre? 

Vlado Gorišek: Za 97 milijonov starih dinarjev. 

Predsednik Miran Goslar: Dobro. Kdo še želi besedo? Nihče več. 
Glede na predlog, ki ga je dal tovariš Gorišek, bi rad ponovno poudaril, da 
imamo le to možnost, da odlok o soglasju k merilom sprejmemo ali pa odklo- 
nimo. Tako ni proceduralnih možnosti, da predlog tovariša Goriška vključimo 
v predlog sklepa. So pa seveda na seji navzoči predstavniki izobraževalne 
skupnosti, ki so predlog slišali in ki lahko vprašanje rešijo v dogovoru z 
žalsko občino, vendar moram poudariti, da to ni stvar našega zbora. 

Prosim, da najprej glasujemo o predlogu odloka o soglasju k merilom. 
Ta predlog imate v besedilu z datumom 4. marec 1970. Kdor je za ta predlog, 
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) 
Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je odlok o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje 
posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1970 
sprejet. 
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Sedaj pa glasujmo še o predlogu sklepa, ki ga predlaga odbor za finance 
in proračun. Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca dvigneta 
roko.) Hvala lepa. 

Ugotavljam, da je predlog sklepa, ki ga je predlagal odbor za finance in 
proračun, z večino glasov sprejet. 

Sedaj prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na osnutek 
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu. 

Osnutek je predložil republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Odbor 
za prosveto in kulturo in zakon od a j no-p ravna komisija sta osnutek obravnavala 
in dala pismeni poročili. Tudi izvršni svet je v smislu 165. člena poslovnika 
dobil celotno gradivo. Predstavnik zavoda za šolstvo Slovenije je bil vabljen 
na sejo zbora. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Morda želi kdo podrobno 
obravnavo k posameznim členom osnutka zakona? (Ne.) Potem lahko sprej- 
memo naslednji sklep: 

1. osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu, 
se sprejme; 

2. predlog zakona pripravi odbor za prosveto in kulturo republiškega 
zbora; 

3. odbor za prosveto in kulturo je dolžan predlog pripraviti do 20. aprila 
1970. 

Kdor se strinja s takšnim sklepom, naj prosim dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec 
dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel sklep o sprejemu osnutka zakona 
o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, in sicer na osnutek 
zakona o spremembah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju. 

Osnutek zakona je predložil republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 
Obravnavala pa sta ga odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala pismeni poročili. Izvršni svet je dobil celotno gradivo. 
Predstavnik zavoda za šolstvo je bil vabljen na sejo. 

Želi kdo načelno razpravljati o osnutku zakona? (Ne.) Zeli kdo podrobno 
razpravljati? (Ne.) 

Ce nihče, potem predlagam tale sklep: 
1. osnutek zakona o spremembah zakona o usposabljanju otrok in mla- 

dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju se sprejme: 
2. predlog zakona pripravi odbor za prosveto in kulturo; 
3. odbor za prosveto in kulturo je dolžan predložiti predlog zakona do 

20. aprila 1970. 
Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da smo sprejeli sklep o sprejemu osnutka zakona o spremembi 

zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in du- 
ševnem razvoju. 
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Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o preosnovanju visoke šole za sociologijo', politične vede in no- 
vinarstvo v fakulteto in o priključitvi te fakultete univerzi v Ljubljani. 

Predlog za izdajo zakona je predložil izvršni svet. Predstavnik izvršnega 
sveta je dr. Vladimir Bračič, član izvršnega sveta. Danes ste prejeli še predlog 
izvršnega sveta, da obravnavamo zakon po skrajšanem postopku. To se pravi, 
da ga obravnavamo kot osnutek zakona. Je morda kak pomislek glede tega, 
da ta zakon obravnavamo po skrajšanem postopku kot osnutek? (Ne.) Ni po- 
mislekov. To pomeni, da se strinjate s predlogom izvršnega sveta. (Da.) 

Imamo poročilo odbora za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravne 
komisije. Na sejo so bili vabljeni tudi predstavnik visoke šole za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo in predstavnik univerze v Ljubljani. Kdo želi 
razpravljati? (Ne javi se nihče.) Nihče ne želi razpravljati? Ce nihče, predlagam 
naslednji sklep: 

1. osnutek zakona o preosnovanju visoke šole za sociologijo, politične vede 
in novinarstvo v fakulteto in o priključitvi te fakultete univerzi v Ljubljani 
se sprejme; 

2. predlog zakona pripravi izvršni svet in 
3. izvršni svet naj predlog zakona predloži do 20. aprila 1970. 
Se strinjate s takim sklepom? Kdor se strinja, naj prosim dvigne roko. 

(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je osnutek zakona o preosnovanju visoke šole za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo v fakulteto in o priključitvi te fakultete univerzi 
v Ljubljani sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet. Predstavnik je dr. Vladimir 
Bračič. Odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna komisija sta dala 
pismeni poročili. Danes ste prejeli na klop še mnenje sveta za prosveto in 
kulturo skupščine občine Nova Gorica in skupščine občine Ptuj. Pričenjam 
načelno razpravo. Želi kdo besedo? (Da.) Prosim, tovariš Milo Vižintin ima 
besedo. 

Milo Vižintin: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Ko sem pregledoval in proučeval osnutek zakona, ki ga imamo sedaj 
pred seboj in ki je na dnevnem redu, sem ugotovil, da je izpuščena knjižnica 
v Novi Gorici. Povedati moram, da se v Novi Gorici že 17 let borimo za to, 
da bi tudi ta knjižnica dobivala obvezni izvod vseh tiskanih publikacij. Ta naša 
prizadevanja datirajo iz leta 1953, ko so nam ukinili to pravico z motivacijo, 
da je za to področje dovolj knjižnica v Kopru. S tem se nismo strinjali, zato bi 
rad navedel v okviru današnje razprave nekaj zgodovinskih resnic. 

Vsi vemo, da ima Goriška svojo kulturno tradicijo, saj smo lani in pred- 
lanskim praznovali in prosljavljali 100-letnico taborov, 100-letnico čitalnic itd., 
in da smo imeli do prve svetovne vojne v stari Gorici goriški Slovenci in tisti 
del Primorske sploh, svoj kulturni center. Po prvi svetovni vojni se je to vse 
obnovilo, kljub temu, da je bilo porušeno, kasneje pa je fašizem vse uničil. 
Partizanski boj smo začeli 1941. leta in ga skupaj z ostalimi Slovenci in Jugo- 
slovani zmagoslavno končali 1945. leta. 



10. seja 79 

Ker smo izgubili naše staro mesto, smo pričeli graditi novo, ki je uspešno 
zaživelo in raste še naprej. Ustanovili smo tudi svojo študijsko knjižnico in 
dobivali obvezni primerek vse do 1953. leta. Knjižnica nima pomen samo za 
Novo Gorico, ampak za vse občine v severnem Primorju. Še več. Uporabljajo 
jo tudi naši Slovenci onstran meje, šole, ki so onstran meje, celo iz Slovenske 
Benečije prihajajo Slovenci v našo študijsko knjižnico. Tudi Italijani se po- 
služujejo te študijske knižnice. 

Mislim, da bi bili na Goriškem ponovno razočarani, če bi v predlogu 
zakona ne bi bila vnesena tudi Nova Gorica. Prosim naš zbor, da vzame to na 
znanje z razumevanjem in da upošteva vse te argumente, in sprejme k prvemu 
členu naslednjo spremembo: »Po en izvod vsakega svojega tiska študijskim 
knjižnicam v Celju, Mariboru, Novi Gorici, Kopru ter študijski knjižnici Milan 
Jarc v Novem mestu.« Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Miloš Polič. 

Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zdi 
se mi, da v svojem delu nismo dosledni. Na eni strani razpravljamo', kakšna 
sredstva potrebuje republiška izobraževalna skupnost, kakšna sredstva potre- 
bujemo za dvig naših kadrov, na drugi strani pa mrežo naših študijskih 
knjižnic, ki smo jih tako težko organizirali, danes osiromašimo. Mislim, da za 
našo narodno skupnost ni to nikakršen denar, da bi vse naše študijske knjižnice, 
ki jih imamo, ne dobile vseh naših tiskov. Samo na ta način lahko z denarjem, 
ki ga damo prosvetarjem, ali pa drugim, omogočimo njihov kvalitetni dvig, 
kakor tudi dvig naših kadrov. Na eni strani ugotavljamo nizko produktivnost 
in slabo organiziranost nekaterih naših delovnih organizacij, na drugi strani 
pa siromašimo že tako siromašni kulturni sklad naših knjižnic. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Vida Kastrin. 

Vida Kastrin: V svojem in v imenu odbora za prosveto in kulturo 
republiškega zbora bi povedala, da ima zakon namen, da s tem, da odobrava 
študijskim knjižnicam brezplačne izvode, zagotovi, da se ohranijo arhivski 
izvodi vsega tiska, ki v Sloveniji izhaja. To so arhivski izvodi, ki jih knjižnice 
dobivajo neposredno iz tiskarn in niso namenjeni za izposojanje, marveč le za 
arhiviranje. Za izposojanje pa morajo knjižnice posamezne izvode nabavljati 
posebej. Glede na to je bil odbor mnenja, da je število knjižnic, ki dobivajo1 

arhivske izvode, dovolj veliko. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Prosim, besedo ima 
tovarišica Ela Ulrih. 

Ela Ulrih: Mogoče gre za rahel nesporazum. Res je, kar je rekla 
tovarišica Kastrinova, da so ti izvodi namenjeni za arhivsko hrambo. Ob tem 
pa sem hotela pojasniti še to, da bremenijo založnika. Mnenja sem, da na 
račun založnika ne moremo širiti števila koristnikov teh arhivskih izvodov, 
ki tako ali tako za knjžnično rabo nimajo posebnega pomena, ker ne bi smeli 
biti v obtoku. Drugo vprašanje pa je seveda, kako knjižnice nasploh pod- 
pirati in jim omogočiti, da opravljajo svoje poslanstvo. Če želimo tudi to drugo 
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funkcijo urediti s tem zakonom, potem bomo pač morali razmišljati o možnosti, 
kako naj, da uporabim izraz tovariša Poliča, za to skrbi nacija, ne pa založnik 
ali pa tiskarna. Z izvodi, ki jih sedaj razporejamo, pa bremenimo založnika. 
Predlagam, da zadolžite odbor, da v tem smislu razmišlja naprej, in da pri tem 
upošteva tudi vloge, ki so naknadno prišle v skupščino in jih odbor še ni imel 
pred seboj, ko je o stvari razpravljal. Hvala lepa. 

Predsednik Miran G osi ar: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Potem 
predlagam naslednji sklep: 

1. osnutek zakona o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam se 
sprejme; 

2. predlog zakona pripravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije, pri čemer 
naj prouči in temu ustrezno upošteva pripombe odbora za prosveto in kulturo 
ter mnenja in stališča, izražena v razpravi na seji zbora; 

3. izvršni svet naj predlog zakona pripravi do konca aprila 1970. 
Se strinjate s predloženim sklepom? Kdor je za predlagani sklep, naj 

prosim, dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, in sicer na predlog 
odloka o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju. 

Višja šola za organizacijo dela v Kranju je na osnovi zakona o visokem 
šolstvu predlagala skupščini, da izda ustrezni akt o potrditvi šole. Predlog je 
v republiškem zboru obravnaval odbor za prosveto in kulturo in predložil 
predlog odloka o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju. Poleg 
predloga z obrazložitvijo ste za to točko dnevnega reda prejeli še naslednja 
gradiva: 

— podatke o dejavnosti in organizaciji višje šole za organizacijo dela v 
Kranju; 

— problematika strokovnih naslovov in zakonitost podeljevanja strokov- 
nega naslova inženir organizacije dela diplomantom višje šole za organizacijo 
dela v Kranju; 

— stališča in mnenja pravnega sveta k predlogu odloka o verifikaciji višje 
šole za organizacijo dela v Kranju; 

— mnenje izobraževalne skupnosti SR Slovenije; 
mnenje republiškega sekretariata za prosveto in kulturo; 

— dopis ekonomske fakultete v Ljubljani. 
Tudi zakonodajno-pravna komisija je obravnavala celotno gradivo in dala 

pismeno poročilo. Izvršni svet je v smislu 165. člena poslovnika dobil gradivo 
v mnenje in dal pismeno pritrdilno mnenje, da se s predlogom odloka ter s 
spremembami in dopolnitvami zakonodajno^pravne komisije strinja. 

Na sejo zbora so povabljeni tudi predstavnik višje šole za organizacijo dela 
v Kranju, predstavnik univerze v Ljubljani in predstavnik izobraževalne skup- 
nosti SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo! Želi kdo besedo? Prosim, tovariš Dolinšek! 

Zdravko Dolinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V prejetem gradivu smo v zvezi z verifikacijo višje šole za organizacijo 
dela v Kranju prejeli tudi mnenja republiške izobraževalne skupnosti, ki na- 
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sprotuje verifikaciji omenjene šole, v isti sapi in brez zapetljajev pa predlaga 
verifikacijo višje tehniške varnostne šole v Ljubljani. Ne želim se sicer spuščati 
v vprašanje formalnega postopka, katerega zahteva republiška izobraževalna 
skupnost glede verifikacije, vendar mi že samo dejstvo, da je republiška izobra- 
ževalna skupnost na podoben način zavirala verifikacijo visoke šole v Mariboru, 
brez posebnih težav pa pristaja na verificiranje višje tehniške varnostne šole 
v Ljubljani, poraja pomisleke, ki jih moram tu pojasniti. Omenim naj še, da 
se taki pomisleki javljajo predvsem v gospodarskih organizacijah, ki šolajo 
svoje kadre v tej šoli. Mnenja sem, da se skupščina pri obravnavanju statuta 
visokošolskega zavoda ne more omejiti na zgolj formalno-pravno skladnost 
samoupravnih aktov z zakonom, temveč mora upoštevati najširše družbene 
interese za razvoj visokega šolstva pri nas. 

2e dejtsvo, da so gospodarske organizacije zelo zainteresirane za to šolo 
in da jo izključno one financirajo — to pa iz razloga, ker izobražuje kadre, ki 
so resnično potrebni našim delovnim organizacijam — izpričuje, da bi pre- 
nehanje te šole negativno vplivalo na razvoj naših gospodarskih organizacij. 
Tu odpade kot nepomembna vsakršna trditev republiške izobraževalne skup- 
nosti, da bo prešlo financiranje v njeno breme. Ta šola izobražuje strokovnjake, 
ki morajo biti sposobni organizatorji sodobne proizvodnje. Če hoče gospodarstvo 
imeti takšne kadre, jih mora šolati na kvalitetno nov način in z novo vsebino 
pouka. Vsi se zavedamo, da potrebujemo takšne kadre, kajti danes vodijo 
nekatera naša podjetja ljudje, ki so vse prej kot organizatorji proizvodnje, 
kljub temu pa hočemo zavreti razvoj te šole! 

Vedno bolj se mi torej poraja misel, da Slovenci v mnogih primerih, ko 
bi morah biti enotni, vlečemo vajeti vsak na svojo stran. Kadar gre za kakšno 
novo šolo v Ljubljani, na primer za varnostno šolo, ni nobenega problema niti 
glede verifikacije niti glede naziva ali financiranja; če pa se pojavi kakšna 
višja šola v kateremkoli drugem kraju Slovenije, na primer visoka komer- 
cialna šola v Mariboru, kar je sicer že preteklost, naleti ta na vrsto težav. 
To se sedaj dogaja tudi višji šoli za organizacijo dela v Kranju. Menim, da tudi 
verifikacija višje šole za varnostne inženirje ni popolnoma čista; ne glede na 
to pa bi tudi skupščina in izobraževalna skupnost SR Slovenije morali poma- 
gati, da se čimprej zbere gradivo, ki je potrebno za verifikacijo kranjske šole 
in ne bi smeli verifikacije ovirati. 

Izgovor, da bi imela verifikacija finančne posledice za republiško izobra- 
ževalno skupnost, izzveni v prazno, saj so te trditve netočne. Solo financirajo 
izključno gospodarske organizacije, ki so močno zainteresirane za to vrsto 
kadrov. Predstavniki šole so pred vsemi republiškimi organi poudarjali, da ne 
zahtevajo neposredno od republiške izobraževalne skupnosti nikakršnih sred- 
stev glede na to', da financirajo izobraževanje gospodarske organizacije. Vsi so 
celo poudarjali, da je tak način financiranja družbeno nujen in koristen. 
Od kod sedaj te trditve republiške izobraževalne skupnosti, mi ni znano. 

Da ta šola res daje kadre, ki jih naše gospodarstvo potrebuje in da so ti 
kadri res kvalitetno šolani, potrjuje tudi dejstvo, da je pedagoški svet eko- 
nomske fakultete v Ljubljani dne 16. 3. 1970 sprejel predlog, da se višja šola 
za organizacijo dela v Kranju vključi v ekonomsko fakulteto v Ljubljani in 
prek nje v univerzo v Ljubljani kot samostojna organizacija združenega dela 
z lastnostjo pravne osebe in z istim statutom ter učnim programom kot ju ima 
sedaj. 
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Povsod po svetu tehnična in tehnološka evolucija vedno bolj uveljavlja 
organizacijo dela kot posebno znanstveno disciplino. Izobraževanje takih ka- 
drov vedno bolj spodbujajo zlasti industrijsko razvite države, kot so Amerika, 
Sovjetska zveza, Francija, ZR Nemčija in druge. Samo v ZDA imamo 50 šol 
takšnega profila. Pri nas imamo dve: v Novem Sadu in v Kranju. V Novem 
Sadu je šola verificirana in brez težav podeljuje naslove, pri nas pa se je 
zataknilo že pri sami verifikaciji. 

Ce gledamo na potrebe organizacijskega izobraževanja s perspektivo ^na- 
daljnjega razvoja, povsod po svetu in tudi pri nas te potrebe silovito naraščajo. 
Absolutno narašča število delovnih mest, ki zahtevajo obsežnejše organizacijsko 
znanje. 

Zaradi vsega navedenega se ne morem strinjati z obrazložitvijo izobraže- 
valne skupnosti SR Slovenije, ki ne daje soglasja za verifikacijo višje šole za 
organizacijo dela. Ponovno poudarjam, da njene kadre naše gospodarstvo po- 
trebuje, saj si brez dobrih organizatorjev napredne proizvodnje sploh ne mo- 
remo zamisliti. 

Naše šolstvo mora iti s časom naprej, naša dolžnost pa je, da razvoj šolstva 
v Sloveniji podpremo, predvsem pa takšnega, ki ga naše gospodarstvo podpira 
z vsem srcem. 

Se nekaj besed v zvezi z naslovom »inženir organizacije dela«. Višja šola 
za organizacijo dela v Kranju ima ta naslov v svojem statutu, ki je bil potrjen 
od skupščine občine Kranj že leta 1966 po tedaj veljavnem postopku. Statut 
je bil poslan pred potrditvijo na vpogled Skupščini SR Slovenije, ki tedaj ni 
imela nikakršnih pripomb k določbi o strokovnem naslovu »inženir organizacije 
dela«. O tej določbi statuta, ki je sedaj še veljavna, nekateri organi, na primer 
sekretariat izvršnega sveta za zakonodajo in odbor za prosveto in kulturo repu- 
bliškega zbora, dvomijo, ali je v skladu z zveznim zakonom o strokovnih na- 
slovih in akademskih stopnjah. Sola sama zatrjuje, da ta njena določba ni 
nezakonita, pri čemer se opira na mnenje ustavnega sodišča SR Slovenije, na 
njegov akt številka 80, ki je bil posredovan predsedniku Skupščine SR Slo- 
venije in je v njem navedeno, da za visokošolske zavode in njihove oddelke 
oziroma odseke, ki v zveznem zakonu niso našteti, ne obstojajo nobeni zakonski 
okviri, katere bi bilo potrebno upoštevati pri statutarni določitvi strokovnega 
naslova. 

Upoštevajoč dejstvo, da ustrezni republiški predpisi niso bili izdam, so 
stališča šole potrjena tudi z normativno prakso Skupščine SR Srbije, ki je na 
seji prosvetno-kulturnega zbora potrdila skupaj s statutom višje šole za orga- 
nizacijo dela v Beogradu tudi strokovni naslov inženirja organizacije dela. 
Podobno potrditev je opravila tudi Skupščina AP Vojvodine. 

Omenjeno določbo statuta višje šole za organizacijo dela v Kranju, ki 
govori o strokovnem naslovu diplomantov, bi v okviru našega novega pravnega 
reda lahko razveljavilo le ustavno sodišče Jugoslavije v smislu 26. in 27. člena 
zakona o ustavnem sodišču Jugoslavije. Ce bi se to zgodilo, bi se zadevna 
določba statuta šole ne smela več uporabljati od dneva, ko je določba sodišča 
objavljena v uradnem listu federacije. Vendar doslej postopek za oceno zako- 
nitosti statuta višje šole za organizacijo dela v Kranju ni bil uveden, čeprav 
je odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora na seji dne 23. 1. 1970 to 
predlagal. 

Zato smatram, da naj se ne prejudicira rešitev nekega problema, ki tako po 
strokovni kakor po pravni plati še ni rešen. Hvala lepa. 
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Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Besedo ima Cene 
Matičič! 

Cene Matičič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Govorim v imenu predlagatelja odloka, se pravi, v imenu odbora za 
prosveto in kulturo našega zbora. 

Odbor za prosveto in kulturo našega zbora je v zadnjih nekaj dneh, 
vključno včeraj in tudi danes, prejel poleg tega, kar je navedel spoštovani 
predsednik našega zbora, razna poročila in predloge, ki jih bom navedel: po- 
ročilo zakonodajno-pravne komisije z ustreznimi amandmaji, stališča in mnenja 
pravnega sveta, mnenje izobraževalne skupnosti SR Slovenije, poročilo odbora 
za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kultumega zbora z amandmaji, pismo 
ekonomske fakultete v Ljubljani o pridružitvi višje šole za organizacijo dela 
v Kranju k ekonomski fakulteti v Ljubljani, anonimno vlogo skupine študentov 
za izboljšanje in ureditev višje šole za organizacijo dela v Kranju, dopis v 
zvezi s podeljevanjem naslova »inženir organizacije -dela«, ki ga je poslala 
Jugoslovenska zajednica za produktivnost rada i unapredjenje poslovanja v 
Beogradu, mnenje sekretariata za prosveto in kulturo o anonimni vlogi in tudi 
mnenje izvršnega sveta. Naš odbor je danes od jutra dalje razpravljal o vseh 
teh mnenjih, stališčih, priporočilih in poročilih. 

Glede na novo dostavljena in medsebojno nasprotujoča si poročila in 
mnenja sta bila v odboru postavljena dva predloga: ali vztrajamo pri pred- 
loženem odloku, ali pa predloženi odlok o verifikaciji šole v Kranju umaknemo. 
V razpavi se je pokazalo, da je skoraj polovica poslancev proti predlogu, skoraj 
polovica pa za predlog. V skladu z logiko našega dosedanjega pozitivnega in 
tudi benevolentnega obravnavanja tega problema vztraja naš odbor pri pred- 
laganem predlogu. V razpravi je bilo prav tako doseženo enotno mnenje, da 
pred oelotnim zborom preberem dodatno poročilo, ki ga bom prebral na koncu 
svojega izvajanja. 

Odbor torej vztraja pri predlogu odloka o verifikaciji višje šole za organi- 
zacijo dela v Kranju in se strinja z amandmaji zakonodajno-pravne komisije, 
ki po svoji vsebinski logiki in vsebinski naravi nikakor ne nasprotujejo vsebini 
predloga našega odloka. Odbor pa hkrati zavrača oba amandmaja ustreznega 
odbora prosvetno-kulturnega zbora. 

Predlog odloka bi se torej po tej spremembi glasil takole: 
Prva točka: »Višja šola za organizacijo dela v Kranju z organizacijskimi 

enotami na območju SR Slovenije izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon o 
visokem šolstvu.« 

Druga točka odpade, ker je njena vsebina zajeta v prvi točki. 
Tretja točka ostane nespremenjena in se glasi: »Dokler ne bo ustrezen 

zvezni ah republiški zakon določil strokovnega naslova za diplomante višje šole 
za organizacijo dela v Kranju, šola ne more izdajati diplomantom diplom s 
strokovnim nazivom inženir organizacije dela.« 

Sprememba četrte točke je samo redakcijskega značaja. 
S tem prehajam na drugi del, na tako imenovano dodatno poročilo, ki sem 

ga v uvodnem delu že napovedal. 
V postopku za verifikacijo višje šole za organizacijo dela v Kranju se je 

odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora kot predlagatelj odloka znašel 
nekajkrat v položaju, ko bi moral dokazovati istovetnost razprav na dveh 
sejah z navedbami v zapisniku oziroma v posebni pismeno prikazani proble- 

6» 
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matiki o strokovnih nazivih in o zakonitosti podeljevanja strokovnega naslova 
»inženir organizacije dela« diplomantom višje šole za organizacijo dela v 
Kranju in v obrazložitvi k predlogu tega odloka. Odbor tega dokazovanja ni 
opravil, ker je po poslovniku potrditev zapisnika hkrati tudi že dokaz avtentič- 
nosti zapisa vsebine razprave na sejah skupščinskih teles. 

Odbor je na naslednjih dveh sejah odobril zapisnika in s tem stališča, ki 
so bila sprejeta na seji 23. 1. in na seji 10. 2. tega leta. Na podlagi informacije 
in protesta poslanca, člana odbora, ki je protestiral proti temu, da ga je pred- 
stavnik višje šole za organizacijo dela nagovarjal, naj spremeni svoje stališče, je 
odbor za prosveto in kulturo obsodil take metode kot nesprejemljive. 

Predstavnikom šole potrjeni zapisnik ni zadostoval. S pritožbami na pred- 
sednika republiškega zbora, kasneje pa še na predsednika Skupščine SR Slo- 
venije, ter s svojimi informacijami študentom njihove šole, so poskušali spod- 
bijati predlog in obrazložitev odbora za prosveto in kulturo. Isto je storil 
predstavnik šole tudi na seji odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetno- 
kulturnega zbora, kjer je spodbijal izvajanje poročevalca s trditvijo, da ne 
poroča resnično, da dezinformira poslance in svoje osebno mnenje, ki je bilo 
preglasovano, deklarira kot sklep odbora za prosveto in kulturo republiškega 
zbora. 

Odbor ugotavlja, da se je v zadnjem mesecu in pol znašel v zelo ne- 
ugodnem in za skupščinsko prakso nenavadnem položaju brez precedensa, ko 
je pod stalnim — bodisi organiziranem ali ne — pritiskom, da bi omejitvena 
člena predlaganega odloka umaknil in predlagal le čisto verifikacijo šole. 

Ta cilj se poskuša doseči z očitnimi dezinformacijami javnosti in tudi z 
očitki, da je stališče odbora za prosveto in kulturo glede verifikacije te šole 
diskriminacijske narave. Spričo dejstva, da se odbor v vsej dosedanji praksi ni 
posluževal nobenih pritiskov na javnost, ker nam je kot odboru prezentno le 
dejstvo, da smo kot voljeni in zapriseženi poslanci po svojem lastnem in ne- 
pristranskem prepričanju dolžni vestno in objektivno presojati in predlagati 
naša mnenja in predloge republiškemu zboru v presojo in potrditev, si podob- 
nih metod odgovarjanja nismo hoteli niti želeli niti mogli dovoliti. 

Ugotavljamo pa, da so metode in pritiski, ki smo jih bih v omenjenem 
obdobju v obilici deležni, nesprejemljivi za našo prakso. Še več, trdimo tudi, da 
nas takšni načini vplivanja onemogočajo in ovirajo v resnem, treznem, objek- 
tivnem in predvsem politično odgovornem delu pri sprejemanju nam zaupanih 
predlogov, odlokov, poročil in drugih aktov. S tem se seveda tudi vnaprej 
distanciramo od slehernega poskusa, ki bi imel podobne namene. 

Spričo dejstva, da je višja šola za organizacijo dela v Kranju poslala 
vsem poslancem republiškega zbora in prosvetno-kulturnega zbora posebno 
pismo, pa vendarle smatram za svojo dolžnosti, da vam, ki ste to pismo prejeli, 
posredujemo naslednjo dodatno informacijo: 

Po predložitvi predloga Skupščini SR Slovenije, da izda ustrezen akt, s 
katerim bi potrdila, da višja šola za organizacijo dela v Kranju izpolnjuje 
pogoje po novem zakonu o visokem šolstvu, je začela šola intenzivno pri- 
pravljati združitev oziroma integracijo z ekonomsko fakulteto v Ljublajni. Obe 
instituciji sta — ekonomska fakulteta 16. 3. 1970 in šola v Kranju 21. 2. 1970 — 
sprejeli predlog o združitvi. Vse te ukrepe je višja šola za organizacijo dela 
podvzela samoinciativno potem, ko se je dogovarjala o takih možnostih baje 
tudi z visoko šolo za sociologijo, politične vede in novinarstvo ter VEKŠ v 
Mariboru. Odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora, kot predlagatelja 
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tega verifikacijskega postopka, o tem ni obvestila. V omenjenem pismu po- 
slancem postavlja višja šola za organizacijo dela tudi odbor posredno pred 
»izvršeno dejstvom. 

Predlog pa v naglici, s katero je pripravljen, gotovo ni mogel biti dovolj 
proučen. Čeprav šola v pismu predsedniku skupščine izrecno pripominja, da 
smatra »prizadevanja za integracijo v opisanem smislu za popolnoma ločeno 
vprašanje od postopka za verifikacijo šole« meni odbor, da tega ni mogoče 
prezreti, saj bi to pomenilo verificirati šolo in ugotoviti istovetnost nekega 
stanja, čeprav šola v trenutku sprejemanja te odločitve v predstavniškem 
telesu v takem primeru sploh ni bila več v položaju, kakršen je bil ob predlogu 
za verifikacijo. 

Sola je navedla, da znaša šolnina za dve leti študija 6000 dinarjev. Odbor 
je v gradivu po pomoti zapisal, da je to letna šolnina. Kot poročevalec to 
napako popravljam tako kot smo jo že popravili na sestanku s študenti v 
Mariboru. Sicer pa višina samega zneska ni relevantna za ugotovitev odbora 
v drugem odstavku na drugi strani obrazložitve. Glede financiranja te šole in 
višje tehniške varnostne šole je odbor svoje stališče že izrazil v obrazložitvi, 
ko načelno in tudi konkretno, podpira nove oblike neposrednega sodelovanja 
in dogovarjanja šole z gospodarskimi organizacijami, ker smatra, da na takšni 
poslovnosti temelječe financiranje zagotavlja prisotnost interesov gospodarskih 
organizacij in s tem večjo funkcionalno izobraževanje. To je za odbor načelo, 
ki ga je treba razvijati, kakor že nakazuje tudi predlog zvezne resolucije o 
nadaljnjem razvoju izobraževanja in vzgoje na samoupravnih osnovah. Odbor 
tega načela nikakor ne smatra kot način, ki naj »v bistvu ostane« kot piše 
šola, ker je »v sedanjih razmerah v SR Sloveniji pri pomanjkanju finančnih 
sredstev za izobraževanje ta način družbeno nujen in koristen« — to je citat 
iz pisma poslancem — kot to tolmači šola. 

Vsa dogajanja v tej šoli se v času, odkar je stekel postopek za verifikacijo, 
spreminjajo s takšno naglico, da ni več mogoče zanesljivo trditi, kaj se je v 
času od naše prve seje spremenilo in kaj ,ne. 

Na seji odbora so predstavniki šole pojasnili, da so vsi vpisani študentje 
redni študentje, čeprav so zaposleni. Predstavniki šole so bili opozorjeni, da 
pri njihovih slušateljih ne gre za redne študente, ker so le-ti po našem tolma- 
čenju zakona o visokem šolstvu izredni študentje glede na to, da so zaposleni 
in niso dolžni obiskovati predavanj, olajšave pa imajo lahko tudi pri drugih 
oblikah izobraževanja, kot so na primer vaje, seminarji in podobno. Praktične 
posledice tolmačenja tega 31. člena zakona je povezoval naš odbor z 90. členom, 
ki določa, da se lahko posebne oblike pouka za izredne študente financirajo tudi 
s prispevki zainteresiranih delovnih organizacij. To je odbor moral ugotoviti, 
kajti — kot je ugotovljeno že v obrazložitvi — šolnina po obstoječih predpisih 
za redne študente šol odprtega tipa, torej tistih šol, ki izdajajo v smislu zakona 
o visokem šolstvu spričevala s splošno veljavnostjo, ni dovoljena. Ali z drugimi 
besedami: Šolanje v teh šolah je za redne študente brezplačno. Zato šolnina ne 
more biti pogoj za vpis v tako šolo. 

Višja šola za organizacijo dela je problem spoznala in v novem statutu 
predvidela rešitev, po kateri razlikuje redne in izredne študente ter predvideva 
za izredne študente glede učnih obveznosti olajšave v smislu 31. člena zakona o 
visokem šolstvu. Kljub temu pa še sedaj ni jasno, kdo se vpisuje v šolo kot 
redni ali izredni študent, ker je po podatkih šole 95% slovenskih študentov te 
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šole zaposlenih. V tej pripombi šole je zajeta in upoštevana prav tista pri- 
pomba, na katero je opozoril odbor. 

Ob tej priložnosti naj povemo-, da šola informira poslance o rešitvah, 
ki v času obravnave odloka v odboru sploh niso bile znane in jih je šola 
kasneje oblikovala. 

Zakon o visokem šolstvu določa v 86. členu, da imajo visokošolski zavodi 
za uresničevanje svojih nalog notranje organizacijske enote, ki se ustanove in 
odpravijo s statutarno določbo visokega šolskega zavoda. Šola opravlja svojo de- 
javnost v 20 krajih na območju Slovenije, Hrvatske ter Bosne in Hercegovine. 
Glede organizacije pouka navaja šola v svojem širšem gradivu: »Podatki o 
dejavnosti in organizaciji šole Kranj« iz novembra 1969, na 44. strani naslednje: 

»Pouk na šoli je decentraliziran in so organizirani oddelki v krajih, kjer se 
na podlagi razpisa prijavi zadostno število slušateljev, 40 do 50. V šolskem letu 
1969—1970 so oddelki šole v naslednjih krajih Slovenije, Hrvatske ter Bosne in 
Hercegovine: Celju, Črnomlju, Jesenicah, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, 
Tolminu, Trbovljah, Velenju, Osijeku, Pulju, Reki, Sisku, Splitu, Slavonskem 
Brodu, Varaždinu, Zagrebu, Zlatarju in Sarajevu. 

V teh oddelkih opravlja šola celotno pedagoško dejavnost v smislu 86. 
člena zakona o visokem šolstvu. V teh oddelkih se opravljajo vsa predavanja, 
vaje, seminarji in izpiti, skratka, v teh oddelkih opravijo slušatelji vse potrebne 
učne obveznosti, da lahko diplomirajo.« 

V pismu, ki ga je šola poslala vsem poslancem, je zanikano, da bi imela šola 
organizacijske enote v drugih republikah, in še zatrjuje, da v drugih republikah 
samo organizira pouk; hkrati je šola v kratkem času preimenovala oddelke v 
študijske oentre kot nekakšne oblike pomoči študentom, za katere pa naj ne bi 
veljal predlog odloka o verifikaciji šole. 

V statutu, ki ga je svet šole sprejel 24. februarja letos, torej po obravnavi 
predloga odloka v odboru, katerega pa Skupščina SR Slovenije še ni potrdila, 
so v 18. in 19. členu določeni študijski centri zunaj sedeža šole. Pedagoško delo 
v takšnem centru vodi in nadzira pedagoški vodja, kateremu so tudi določene 
naloge. V statutu, ki ga je svet šole sprejel 1. julija 1966, je v 18. členu določeno-, 
da šola organizira dejavnost načeloma na celotnem območju SFRJ. 

Odbor se ni spuščal v oceno zadostnosti in ustreznosti učbenikov in skript. 
Za 30 predmetov je bilo v šoli napisanih 18 skript. Tudi šala sama ni prikazala 
te problematike. Ugotovljeno je bilo, da so težave, ker ni na razpolago domače 
ali prevedene literature, zaradi česar morajo učitelji vso snov predavati, oziroma 
morajo skrbeti, da na druge načine premagajo to pomanjkljivost. S to ugoto- 
vitvijo je skušal odbor opravičiti odločitev šole, da vsi zaposleni študenti obvezno 
obiskujejo predavanja. S tem v zvezi je odbor tudi mnenja, da je obremenitev 
tako za študente kot za učitelje prevelika, predavanja kot prevladujoča oblika 
pedagoškega dela pa preveč poudarjena. V razpravi v odboru ni bilo pojasnjeno, 
koliko znaša ta obremenitev tedensko. Na to vprašanje so bih dani nejasni in 
različni odgovori. Tako so bile dane izjave s strani predstavnikov šole enkrat, 
da opravijo stalni učitelji 50°/ovseh predpisanih učnih ur v 20 oddelkih, drugič 
pa, da opravijo 70 °/o predpisanih učnih ur v vseh oddelkih. 

K tej nejasni situaciji prispevajo tudi poročila same višje šole za organiza- 
cijo dela v Kranju. V daljšem gradivu je, recimo, zapisano, da deluje poleg 18 
rednih učiteljev tudi 80 honorarnih učiteljev. Iz gradiva, ki je bilo izdano komaj 
dober mesec dni kasneje, pa povzemamo, da deluje na šoli poleg 18 rednih le 
64 poimensko navedenih učiteljev, od tega 13 z območja SR Slovenije. Ob tako 
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nasprotujočih si trditvah je seveda povsem nemogoče ugotoviti tedenske obre- 
menitve učiteljev. 

Zakon o visokem šolstvu dopušča možnost, da tudi višje šole opravljajo 
znanstveno-raziskovalno delo. Naloga višjih šol je, da izobražujejo strokovnjake, 
ki morajo obvladati temeljna in splošna znanja, biti usposobljeni za praktično 
uvajanje in uresničevanje sodobnih dosežkov svoje stroke ter za organizacijo in 
vodenje delovnih procesov. Ker znanstveno-raziskovalno delo za višje šole ni 
dolžnost, določa 45. člen zakona o visokem šolstvu, da je za učitelja višje šole 
lahko izvoljen, kdor ima ustrezno visoko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje, 
ki jih določa statut šole. Ce pa višja šola razvija znanstveno-raziskovalno delo, 
je za učitelja predmeta, v zvezi s katerim višja šola organizira in razvija znan- 
stveno-raziskovalno delo, lahko izvoljen, kdor ima naslov docenta, rednega 
profesorja ah izrednega profesorja. Zakon določa, da morajo biti ti predmeti 
v statutu višje šole posebej navedeni. V smislu 42. člena zakona o visokem 
šolstvu je naslov docenta, izrednega profesorja in rednega profesorja lahko 
izvoljen, kdor ima doktorat znanosti in izpolnjuje posebne pogoje, ki jih statut 
univerze določi za posamezni naslov učitelja. 

Znano je, da je Skupščina SR Slovenije z zakonom o visokem šolstvu 
bistveno zaostrila pogoje za izvolitev učiteljev vseh visokošolskih zavodov. V 
tem smislu določajo stališča skupščine, ki jih je ta sprejela še pred sprejetjem 
zakona o visokem šolstvu, da je za docenta lahko izvoljen kandidat, ki ima 
doktorat znanosti in objavljena znanstvena dela ali kvalitetna strokovna dela s 
področja, za katero kandidira. Za izrednega profesorja je lahko izvoljen kan- 
didat, ki ima doktorat znanosti ter obsežnejši opus objavljenih pomembnih 
znanstvenih del, na področju uporabnih predmetov pa pomembnih strokovnih 
del s področja, za katero kandidira. Za rednega profesorja je lahko izvoljen 
kandidat, ki ima doktorat znanosti in zelo obsežen opus objavljenih, zelo po- 
membnih znanstvenih del, na področju uporabnih predmetov pa zelo pomemb- 
nih strokovnih del s področja1, za katero kandidira. 

To so v glavnem kriteriji naše skupščine, po katerih naj se v prihodnjem 
obdobju ocenjuje usposobljenost učiteljev za znanstveno-raziskovalno delo in 
s tem tudi posameznih visokošolskih zavodov. V času, ko je odbor razpravljal 
o predlogu odloka, je imela šola 18 stalnih učiteljev. Od teh pa je imel samo en 
učitelj — ta je prišel na šolo šele pred kratkim — doktorat s področja kemijskih 
znanosti. 

Odbor je smatral, da je potrebno pojasniti to vprašanje, ker zakon o vi- 
sokem šolstvu predvideva, da se lahko tudi višje šole ukvarjajo z znanstveno- 
raziskovalnim delom, vendar le v primeru, če izpolnjujejo določene pogoje, 
zlasti glede usposobljenosti njihovih učiteljev. 

Nadalje naj pojasnimo', da je imela šola v času obravnave odloka peda- 
goško znanstveni svet, ki ga je sestavljalo 18 profesorjev in predavateljev. V 
novem statutu je šola spremenila ta pedagoško znanstveni svet v pedagoški 
svet. Predstavniki šole so na seji odbora poročali, da znanstveno-raziskovalno 
delo za učitelje ni obvezno in se z njim ukvarjajo le, če sami smatrajo to za 
potrebno. 

Našteta dela učiteljev so članom odbora bolj ali manj znana, vendar za 
ocenjevanje ali šola izpolnjuje pogoje tudi za znanstveno raziskovalna dela, niso 
pomembna, ker zakon določa drugačne in jasne kriterije. S tem svojim sta- 
liščem pa odbor ne podcenjuje vsega dosedanjega strokovnega in znanstvenega, 
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zelo pomembnega dela učiteljev teh šol. Meni, da je to koristno za prakso in za 
njihov lasten strokovni napredek. 

Višja šola za organizacijo dela očita našemu odboru pristranost in ne- 
objektivnost, ker v predlogu odloka za verifikacijo višje tehniške varnostne 
šole ni nobenih pridržkov, v predlogu odloka o verifikaciji višje šole za orga- 
nizacijo dela pa sta dve omejitvi. Razen tega pa so nekateri pomisleki izraženi 
še v obrazložitvi. 

Za katere in kakšne razlike gre? Višja tehniška varnostna šola je bila 
verificirana po prejšnjem zakonu o visokem šolstvu v SR Sloveniji z odločbo 
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo z dne 10. marca 1969. Verifi- 
kacijo je opravila posebna strokovna komisija, ki jo je imenoval sekretariat. 
Vodil jo je Albert Struna, diplomirani inženir strojništva in redni profesor 
fakultete za strojništvo. Odboru je bil predložen celoten elaborat komisije, ki 
obsega nekaj sto strani in je plod večmesečnega dela. 

Višja šola za organizacijo dela doslej ni bila verificirana, čeprav je bil 
njen ustanovitelj po 21. členu prejšnjega zakona o visokem šolstvu v Ljudski 
republiki Sloveniji dolžan dati predlog za verifikacijo republiškemu organu 
za strokovno izobraževanje. Predstavniki šole pa trdijo, da je bila šola verifi- 
cirana s tem, ko je izvršni svet Skupščine LR Slovenije potrdil akt organa, 
ki je šolo ustanovil po 15. členu prejšnjega zakona o visokem šolstvu v LR 
Sloveniji in to 6. 9. 1963. leta. Po tem času je šola izvedla štiri radikalne organi- 
zacijske spremembe v naslovu, v organizaciji in v učnih programih. To je 
storila brez vsake verifikacije, čeprav jo je zakon zahteval. 

V sklop verifikacije sodi poleg vrste strokovnih vprašanj tudi ugotovitev 
potreb po kadrih in izdelava profila poklica, ki naj ga šola izobražuje po 
programu, ki ustreza temu profilu. Profile pripravljajo posebne strokovne 
komisije v sodelovanju z uporabniki kadrov, potrjuje pa jih po ustaljena metodi 
ustrezen organ gospodarske zbornice SR Slovenije. 

Po takem postopku je bil izdelan in sprejet profil, ki ga izobražuje višja 
tehniška varnostna šola. Za višjo šolo za organizacijo dela pa je izdelal profil 
tovariš Mitja Kamušič, namestnik direktorja te šole, in ga je tudi priobčil v 
strokovni reviji, ki jo šola izdaja. Odbor ni pristojen razsojati o ustreznosti tako 
izdelanega profila. Ugotovil pa je, da ni bil izdelan po normalni poti in ga zato 
ni mogel priznati. 

Višja tehniška varnostna šola ima vpisanih 274 študentov in organizira 
pouk, vaje in druge oblike pedagoškega dela na sedežu šole, kjer ima v najemu 
ustrezne učne in poslovne prostore zavoda SR Slovenije za varstvo pri delu; 
uporablja pa tudi njegovo materialno in tehnično bazo in knjižnico. Ta šola ima 
tudi lastno opremo za vaje iz fizike. Izjemoma organizira predavanja tudi na 
fakulteti za strojništvo in na fakulteti za arhitekturo in gradbeništvo. 

Višja šola za organizacijo delo v Kranju ima za 1554 vpisanih študentov 
organiziran pouk v 20 centrih, od tega v 10 centrih na območju drugih repu- 
blik. Odbor meni, da z našim aktom o verifikaciji ne moremo verificirati dejav- 
nosti te šole v drugih republikah, ker je to v izključni pristojnosti drugih 
republik. 

Odbor pa je upošteval tudi pomislek ekonomske fakutete, ki ugotavlja, da 
je težko zagotoviti ustrezno strokovno raven takega izobraževanja. Glede tega 
je dal odbor obsežno obrazložitev. Pravilnost takšne odločitve je bila potrjena 
tudi na posvetovanju predsednikov prosvetno-kulturnih zborov jugoslovanskih 
republik, ki je bilo 20. in 21. marca tega leta na Bledu. 
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Višja tehniška varnostna šola vpisuje študente z dokončano tehniško sred- 
njo šolo, ki so v delovnih organizacijah že zaposleni na delovnih mestih varstva 
pri delu. Sola je tehniške stroke, zato naslov varnostni inženir že po samem 
zveznem zakonu ni sporen. Višja šola za organizacijo dela vpisuje študente ne 
glede na vrsto njihove srednješolske izobrazbe in šola ni označena kot tehniška 
šola. 

Kljub trditvi, da je v križišču diagonal pravokotnika socialno-politoloških, 
ekonomskih, psiholoških in tehniških vsebin učnega programa tehnika posebej 
poudarjena, se je šola v svojih integracijskih prizadevanjih vendarle odločila 
za integracijo v sklopu ekonomskih ved. S tem je šola sama negirala svoj nekoč 
zelo poudarjeni tehnični značaj; kot netehniška šola pa po zakonu ne more 
podeljevati naslova »inženir«. 

Pri odločitvi glede točke odloka se je odbor naslanjal na mnenja sekreta- 
riata izvršnega sveta za zakonodajo, zakonodajno-pravne komisije, univerze v 
Ljubljani, Zveze inženirjev in tehnikov; seznanil pa se je tudi s pismom, ki ga 
je poslalo ustavno sodišče SR Slovenije predsedniku Skupščine SR Slovenije, 
v katerem opozarja na pomanjkljivo normativno ureditev strokovnih naslovov 
in akademskih stopenj in na nujnost zakonske ureditve nerešenih vprašanj na 
tem področju. Ustavno sodišče pa v tem pismu — za razliko od prej naštetih 
organov in organizacij — ne zavzema stališča o zakonitosti uporabe naslova 
»inženir organizacije dela«, ki ga daje šola svojim diplomantom. Odbor je 
obravnaval vprašanje tega naslova na podlagi vlog, ki mu jih je odstopila 
komisija za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije, katere so odbori dolžni 
obravnavati na podlagi 4. alinee 154. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Franc Svetelj. 

Franc Svetelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Moram reči, da me obrazložitev podpredsednika odbora ni prepričala, zlasti ker 
je poročevalec odbora poudaril, da vztraja pri verifikaciji, celotna njegova 
obrazložitev pa je bila negativna in vsa govori v prid ukinitve te šole. Niti ene 
pozitivne ugotovitve nisem zasledil v današnjem poročilu! Zato resno pre- 
mišljam o možnosti, da bi odločanje o verifikaciji šole preložili in o njej raz- 
pravljali prihodnjič. 

Menim, da bi danes šli predaleč, če bi sedaj, ko obravnavamo predlog o 
verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju, ponavljali vsa znana sta- 
lišča o strokovnem izobraževanju, zapisana v številnih naših dokumentih. 
Znano je, da vsa ta stališča poudarjajo velik pomen izobraževanja strokovnih 
kadrov in pomen tega izobraževanja za naš nadaljnji razvoj, posebno pa po- 
trebo po tesni povezanosti šolstva z našim gospodarstvom, da bi tako na eni 
strani laže usklajevali program izobraževanja oziroma učne programe zavodov 
s potrebami gospodarstva, na drugi strani pa učinkoviteje rešili vprašanje finan- 
ciranja strokovnega šolstva. 

Mlnoga mnenja, ki so nam bila predložena za današnjo razpravo, kažejo, da 
se je program izobraževanja, ki ga je uvedla omenjena šola, v zadnjih treh 
letih v praksi dokaj uveljavil. To potrjujejo ocene mnogih gospodarskih or- 
ganizacij in njihovo zanimanje za izobraževanje na tej šoli, ki se kaže v ne- 
nehnem naraščanju števila slušateljev, pa tudi v zahtevi nekaterih večjih 
gospodarskih organizacij, da šola v njih organizira posebne študijske skupine. 
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Take oblike sodelovanja je šola vzpostavila s podjetjem »Iskra« v Kranju, z 
»Gorenjem« v Velenju, z železarno z Jesenic in še z nekaterimi. Skratka, v 
obdobju, ko toliko razpavljamo o potrebi po učinkovitejšem funkiconalnem 
izobraževanju strokovnih kadrov smo priča konkretnim akcijam prav na pod- 
ročju organizacijskega izobraževanja, glede katerega v našem gospodarstvu še 
znatno zaostajamo za ostalim svetom. Zato me toliko bolj preseneča stališče 
republiške izobraževalne skupnosti; ob pomislekih našega odbora, ki odklanja 
svoje soglasje k verifikaciji šole, češ da bo verifikacija imela finančne posledice 
za republiško izobraževalno skupnost. Dejstvo, da šolo sedaj financira gospo- 
darstvo — in jo bo prav gotovo tudi v bodoče, če bo to potrebno — tako torej 
služi kot argument proti verifikaciji, namesto da bi bil to eden od pozitivnih 
argumentov! 

Verjetno bo moral naš razvoj povzeti to smer tako, da bomo podoben 
način financiranja oblikovali tudi za ostale višje in visoke šole, če bomo hoteli 
dobiti take kadre in toliko kadrov, kot jih naš gospodarski in družbeni razvoj 
terja. 

Glede na to, da je v poročilu zakonodajno-pravne komisije omenjeno, da 
»običajni postopek predhodnega preverjanja dejanskega stanja v primeru višje 
šole za organizacijo dela v Kranju ni bil izveden in je odlok o verifikaciji šole 
predlagan brez potrebne argumentacije«, prosim za pojasnilo glede naslednjih 
vprašanj: kdo bi moral ta postopek opraviti? Kaj je bilo s predlogom za izdajo 
zakona o višji šoli za organizacijo dela, ki ga je skupščina občine Kranj sprejela 
27. marca 1969, torej pred enim letom, in so ga prek strokovnih služb skup- 
ščine prejeli tudi poslanci našega zbora? Ah je bil republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo seznanjen s tem predlogom za izdajo zakona in kaj je v 
zvezi s tem ukrenil? 

Sicer pa v primeru, če bi danes sklepali o predlogu odloka o verifikaciji, 
soglašam s predlogom zakonodajno-pravne komisije, da se druga točka predloga 
odloka v celoti črta in da se ustrezno dopolni prva točka. K predlogu odloka o 
verifikaciji višje šole za organizacijo dela pa predlagam še naslednji amandma: 

»Besedilo 3. točke predloga odloka se v celoti črta.« 
Obrazložitev: 3. točka predloga odlčka določa, da šola ne more izdajati 

diplomantom diplome s strokovnim naslovom »inženir organizacije dela«. Stro- 
kovni naslov »inženir organizacije dela« je višja šola za organizacijo dela v 
Kranju podeljevala v skladu s svojim statutom, ki je bil veljavno sprejet po 
tedaj veljavnih predpisih, o zakonitosti takega naslova pa so bila dana različna 
mnenja. Vendar je pravno najbolj merodajno ustavno sodišče SR Slovenije, ki 
smatra, da takšno podeljevanje strokovnih naslovov ni nezakonito. 

Citiram to mnenje: 
»Glede strokovnega naslova, ki se navede v diplomi, ki jo dobi študent, ko 

opravi vse predpisane izpite in izpolni druge učne obveznosti v zakonu o viso- 
kem šolstvu, ni okvirnih določb. Okvirne določbe glede strokovnih naslovov so 
edino v zveznem zakonu o strokovnih naslovih in akademskih stopnjah (Ur. 1. 
SFRJ, št. 13/63). Omenjeni zakon je predpisal, kakšne strokovne naslove se 
lahko pridobi na fakultetah, visokih in višjih šolah ter na njihovih oddelkih ter 
odsekih, ki so našteti v 11 točkah 7. člena zakona. V 9. členu istega zakona je 
določeno, da se za odseke, oddelke in skupine smeri fakultet, visokih in višjih 
šol, ki niso naštete v tem zakonu, lahko določijo strokovni naslovi z repu- 
bliškimi predpisi v okviru kategorij in strokovnih naslovov, ki jih določa ta 
zakon. V republiškem predpisu se določi tudi, kateri v tem zakonu določeni 
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strokovni naslovi ustrezajo posameznim visokim in višjim šolam, na katerih 
visokih in višjih šolah se lahko pridobe oziroma kateri organ in organizacija 
določa te šole. V SR Sloveniji doslej predpisi, ki jih je predvideval 9. člen zvez- 
nega zakona iz leta 1963, niso bih izdani. Zato za visokošolske zavode, njihove 
oddelke oziroma odseke, ki v zveznem zakonu niso našteti, ne obstojajo nobeni 
zakonski okviri, ki bi jih bilo treba upoštevati pri statutarni določitvi strokov- 
nih naslovov, ki jih pridobe študentje, ki opravijo predpisane izpite in izpolnijo 
druge učne obveznosti takega visokošolskega zavoda.« 

O strokovnih naslovih obstoja precej nejasnosti. Še nimamo analiz, ki bi 
prikazale primernost takšnih ali drugačnih strokovnih naslovov, vendar velja 
to za večje število strokovnih naslovov. Zato ne bi bilo prav, če bi danes edino 
višji šoli za organizacijo dela prepovedali dajati dosedanje strokovne naslove in 
sicer brez ustrezne strokovne .analize in utemeljitve o primernosti takšnega 
naslova. Vsekakor pa ta prepoved ne sodi v predloženi odlok, s katerim zgolj 
verificiramo status višje šole. Tudi republiški zakon o visokem šolstvu ne vse- 
buje določb o strokovnih naslovih. Zato je edino smotrno, da se vprašanje 
strokovnih naslovov čimprej v celoti reši s posebnim republiškim predpisom na 
podlagi ustrezne strokovne analize, ki jo pripravljajo republiške strokovne 
službe. Kot smo bih danes pred sejo pismeno obveščeni, bo republiški sekretariat 
za prosveto in kulturo še ta mesec predložil Skupščini SR Slovenije predlog za 
izdajo takega predpisa. 

Kot je razvidno iz skupščinskih informacij št. 9, je s tem amandmajem 
dopolnjen predlog odloka sprejel tudi odbor prosvetno-kulturnega zbora za 
vzgojo in izobraževanje in ga bo v takem besedilu predložil prosvetn©-kultur- 
nemu zboru. Zaradi tega predlagam našemu zboru, da predlagani amandma k 
predlogu odloka sprejme. Hvala lep«! 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Svetelj, v skladu z 291. členom 
poslovnika amandmaja ne bom upošteval, če ga ne bo podprlo 10 poslancev, 
ker so bili v dosedanjem postopku upoštevani vsi roki. 

Tone Remc ima besedo! 

Tone Remc: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in 
tovariši poslanci! Resnično smo postavljeni v dokaj in na poseben način za- 
pleten položaj. Ce primerjamo predložena gradiva, opazimo med njimi nekatera 
bistvena nasprotja. Dodatno poročilo, ki nam ga je v imenu odbora za prosveto 
in kulturo republiškega zbora prebral poročevalec, tovariš Matičič, vnaša v 
tako protislovne informacije nekatere nove elemente, ki terjajo od poslancev, 
da s še toliko večjo pozornostjo, preudarnostjo in treznostjo razmišljajo o 
svoji opredeiltvi. Posebej mu čudijo — seveda, če so navedbe točne — določene 
metode, ki so bile v tem primeru uporabljene. 

Omenil sem nekatera nasprotja — naj to na enem od primerov razložim. 
Ce primerjate informacijo, ki je bila s strani vodstva šole poslana poslancem, 
s pismom, ki je podpisano od skupine študentov te šole, boste ugotovili bistvene 
razlike v oceni sedanjega stanja v šoli. Naj nekatere navedbe ponovno pre- 
berem: 

»Sola nima učilnic, kabinetov, laboratorijev, kakor tudi ne drugih šolskih 
prostorov, ki so nujno potrebni za normalno delo šole. Predavatelji nimajo 
kabinetov ter morajo pedagoško delo opravljati izven predavanj zunaj šole.« 
Nadalje se omenja stalno spreminjanje učnega načrta šole; vsakodnevni čas 
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predavanj je predolg; neurejen in nestabilen izpitni red. Vprašujem se, če so 
in v kakšni meri so te navedbe skupine študentov točne? Če bi se moral z 
glasovanjem opredeljevati za ali proti odloku, tega žal ne bi mogel storiti, 
preden ne bi dobil odgovora na to vprašanje; zato ga pred zborom javno za- 
stavljam. Vprašujem torej predlagatelja, ali je sam ali pa kdo drug po nje- 
govem navodilu preveril navedbe, ki sem jih pravkar prebral? Če pa seji pri- 
sostvuje predstavnik same šole, bi bilo najbolj praktično, da vzame besedo in 
razjasni položaj! 

Kolikor je točna večina navedb, ki jih sporočajo študentje — moram žal 
ugotoviti, da nisem imel možnosti za njihovo preverjanje — se mi vzbuja dvom, 
če je izpolnjen pogoj za sprejem odloka, ki v 1. točki navaja: 

»Višja šola za organizacijo dela v Kranju z organizacijskimi enotami na 
območju SR Slovenije izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon o visokem šolstvu 
in sme izdajati spričevala s splošno priznano veljavnostjo.« Ah to ustreza mate- 
rialni resnici ali ne? Ce ne v celoti, ali deloma ustreza? 

Ce posamezne zahteve, ki sem jih citiral, niso v celoti izpolnjene, se mi 
zastavlja vprašanje, katere od pomanjkljivosti, ki se očitajo šoli, resnično^ 
obstojajo in ali so takšnega značaja, da lahko oporekamo verifikaciji šole? 

To je nekaj vprašanj, ki bi jih bilo treba razjasniti, preden bi poslanci 
odločali o tem, ali sprejeti predlagani odlok ali ga odložiti. Dokler pa teh 
informacij ne dobimo, bi se vsaj jaz zelo težko opredelil. 

Moje stališče torej ni niti negativno niti pozitivno, ampak se sprašujem, 
kakšno je resnično stanje. Ob tem pa vendarle želim opozoriti na nekatere 
načelne stvari, ki govorijo v prid temu, da se odlok sprejme, oziroma, da se ga 
sprejme v najkrajšem možnem času. 

Mi nimamo niti šol, še manj pa v praksi sodobnega »menažmenta«, to 
je sodobnih kadrov, specialistov, strokovnjakov, ki bi bih usposobljeni za 
organizacijo upravljalskih sistemov v družbeno-političnem smislu in za vodenje 
proizvodno tehničnih procesov v ožjem smislu. Faza, v kateri se slovensko go- 
spodarstvo in družba nahajata, vsekakor govori v prid temu, da do takšnih 
profilov strokovnjakov pridemo. 

Nedvomno bo potrebno razjasniti nekatere relacije, ki po mojem mnenju 
doslej niso bile dovolj jasno začrtane. Kakšen bo odnos med profilom »inženir 
organizacije dela« in ekonomistom, industrijskim sociologom, psihologom in 
politologom, da ne navajam dalje. 

Dalje želim, da ugotovimo — posebno glede na zaplet v postopku — da 
vsebinskih problemov ni mogoče razreševati s formalno pravnimi ugovori, še 
manj pa s proceduralnimi zapleti. Verjetno je osnovna naloga, da vsa odprta 
vprašanja vsebinske orientacije šole razrešujemo predvsem v razviti in javni 
strokovni razpravi, v kateri bodo vsi pristojni lahko povedali svoja mnenja. 
Ce to ni bilo doslej v zadostni meri omogočeno, potem smatram za potrebno, 
da se to omogoči do sprejema odloka; če pa je bilo to omogočeno in opravljeno, 
ni nobenega razloga, da z odlokom odlašamo — vendar tega ne vem. Javna 
strokovna razprava bo nedvomno spodbudila ne samo ekonomsko fakulteto v 
Ljubljani in višjo šolo za organizacijo dela v Kranju, ampak tudi nekatere 
druge izobraževalne zavode, da začenjajo pripravljati učinkovito organizacijo 
ter discipliniranega študija in povezovanja. 

Ob koncu se sprašujem, ah se stanje res bistveno spremeni, če se šola, 
kot se pedvideva, pripoji oziroma priključi kot samostojna organizacijska enota 
ekonomski fakulteti, če se ob tem ne zagotovijo materialni, kadrovski, peda- 
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goško organizacijski in drugi pogoji? V čem se torej spremeni kvaliteta študija, 
če se na ta način spremeni status šole? Če se vsebinski ugovori, ki sem jih 
navajal, s tem odpravijo, tudi ni nobenega razloga, da odlašamo s sprejetjem 
odloka, če se ne, pa verjetno nimamo pravice, da odločimo v naglici. 

če so vsi navedeni vsebinski ugovori brezpredmetni ali če se pojavljajo le 
zato, ker nismo imeli možnosti, da preverimo posamezne navedbe, resnično 
stanje pa je takšno, kot ga navaja šola, ali približno takšno-, potem predlagam, 
da se zaradi formalno-pravnih ugovorov s sprejetjem tega odloka ne odlaša. 
Seveda, če so resnično dani vsebinski pogoji. 

Na to stališče se postavljam iz povsem praktičnega razloga. Če se bo, višja 
šola pripojila ekonomski fakulteti, bo možno združiti ta postopek s postopkom 
potrjevanja statutov, ki prav sedaj teče in bi tako lahko hkrati opravili dvoje 
opravil. V nasprotnem primeru bo ta zadeva prišla pred ta zbor še drugič. 

To je — dovolite, da zaključim — nekaj vprašanj,'ki bi jih morah še danes 
razjasniti; če to ni mogoče, pa v najkrajšem času.. Dokler ta vprašanja ne bodo 
zadovoljivo pojasnjena, ne bom mogel glasovati za predloženi odlok niti proti 
njemu. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Martin Košir! 

Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne mislim dolgo govoriti, vendar ne škodi malo šale, ko obravnavamo tako 
resen problem, ki pa je v bistvu samo formalen. Tovariš Matičič je rekel, da je 
pri verifikaciji višje tehniške varnostne šole v Ljubljani sodeloval Albert 
Struna kot znan in priznan strokovnjak, v šah pa lahko rečem, da iz njegovega 
današnjega poročila izhaja, da je pri verifikaciji višje šole za organizacijo dela 
v Kranju sodeloval celoten odbor, ker je šel v podrobnosti glede strokovnih 
vprašanj, za katere najbrž niti ni pristojen. 

Mislim, da gre v tej zadevi pravzaprav za dva koncepta izobraževanja, ki 
si nasprotujeta. Sicer ne vem, zakaj se pojavlja ob tem toliko očitkov in raz- 
ličnih argumentov, s katerimi naj bi se položaj te šole onemogočil. V poročilu 
so očitki o pritiskih. Te očitke moram odločno zavrniti in protestirati proti 
takemu načinu obravnave. Mislim, da imajo tako poslanci kot predstavniki 
občinske skupščine in šole vso pravico obrniti se na naše predstavnike, kadar se 
razpravlja in odloča o njihovem problemu. Te pravice jim najbrž ne more nihče 
odvzeti. Tudi sam sem bil enkrat pri tovarišu predsedniku našega zbora — ah 
je to smatrati za pritisk? 

Navaja se anonimno pismo. Tovariš Remc je pravkar govoril o njem. 
Postavljam vprašanje, kaj za naš zbor pomeni anonimno pismo? Ah so anonimna 
pisma v delu naše skupščine tudi argument, ki naj služi kot podlaga za 
sklepanje? 

Mislim, da je poročilo odbora nekoliko tragikomično, ker se spušča v vse 
mogoče stvari, za katere mislim, da ne sodijo k vprašanju, ali naj bo šola 
verificirana ah ne. 

Sicer pojasnjujem, da podpiram predlog zakonodajno-pravne komisije in 
tudi današnji enak predlog odbora, čeprav je nekoliko dvomljiv. 

Želim povedati še nekaj besed o bistvu spora. Do spora ni prišlo zaradi 
vprašanja, ali šola lahko obstoja ah ne, temveč glede tega, ah šola lahko raz- 
širja svojo dejavnost tudi na območje drugih republik in glede vprašanja, ah 
šola lahko podeljuje naslov inženirja organizacije dela. V tem je bilo jedro 
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spora. Zato ne razumem, zakaj se zdaj polemika razširja še na vsa druga vpra- 
šanja in se pri tem uporablja vse mogoče argumente. Mislim, da tako obrav- 
navanje ni principialno. Menim, da bi odbor kot predlagatelj odloka vendarle 
moral dopustiti, da ima nekdo lahko tudi drugačno mnenje. 

Moram poudariti, da smo o tem problemu razpravljali tudi v klubu po- 
slancev Gorenjske in sprejeli predlog z obema določbama, ki vsebujeta znani 
omejitvi. Bili smo sicer mnenja, da najbrž gre samo za ugotovitev, da šola 
obstaja in da se verificira, vprašanje strokovnega naslova pa je stvar drugih 
predpisov. V tem smislu je razumeti tudi pismo sekretariata za prosveto in 
kulturo, v katerem sporoča, da bo še ta mesec predložil predlog zakona o stro- 
kovnih naslovih v SR Sloveniji. To pomeni, da bomo podeljevanje naslova 
prepovedali za dva ali tri mesece, potem pa bo šola na podlagi zakona brez 
ovire podeljevala ustrezne naslove. Zato se mi zdi, da se prepiramo za oslovsko 
senco, predvsem zaradi tega, ker doslej nihče temu ni nasprotoval. 

Moram reči, da sem kot takratni predsednik občinske skupščine povprašal 
vse pristojne republiške in druge organe in da nihče ni nasprotoval temu 
nazivu niti niso imeli drugih prip-omb, temveč so rekli, da je vprašanje naziva 
mogoče urediti s statutom. Ce je ta nato potrjen, je vse zakonito. Tako smo tudi 
naredili. Danes pa je to glavni problem in s tem pravzaprav šoli delamo kri- 
vico, spravljamo jo v nemogoč položaj in izražamo dvom, če je ta šola sploh v 
redu organizirana, ker se vse bolj govori, da je anarhična stvar in da ni to 
nobena organizacija. I 

Naj samo še poudarim, da šolo podpira in financira gospodarstvo in da je 
šola dala gospodarstvu veliko število usposobljenih strokovnjakov. Tudi glede 
strokovnosti učiteljev ne more biti pomislekov, čeprav je veliko honorarnih, saj 
je med njimi 18 doktorjev znanosti, 7 magistrov in 39 diplomiranih strokov- 
njakov. Zaradi vsega tega menim, da ni upravičen tak hrup, ki je nastal v zvezi 
z omenjeno višjo šolo. 

Glede na zakonski rok pa mislim, da bi bilo potrebno šolo verificirati, da 
bi ta lahko še nadalje delovala. Ce pa bi morda ugotovili, da šola ni potrebna, 
bi morali to jasno povedati. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! V odboru za prosveto in 
kulturo republiškega zbora sem najodločneje zagovarjal obstoj te šole. Današnji 
govorniki so že podprli obstoj te šole in zato o tem ne bom govoril. Nisem 
se pa strinjal z nekaterimi metodami in sem bil solidaren v obsodbi teh metod. 

Tovariši, žal pa se je zgodilo tudi nekaj, česar nisem pričakoval! Anonimno 
pismo, ki je bilo prej omenjeno, je doživelo popolno obsodbo odbora. Današnji 
seji odbora je namreč prisostvoval predstavnik vseh — vsaj tako je zatrjeval — 
slušateljev višje šole za organizacijo dela iz Celja in je prinesel podpise vseh 
svojih tovarišev, ki obiskujejo to šolo. Ti so podpisali izjavo, da nihče od njih 
ni pisec anonimnega pisma in da anonimno pismo ne more biti nobena podlaga 
za kakršnokoli razpravo«. Ob tem smo menili, da je prav, da so vsi člani odbora 
za prosveto in kulturo republiškega zbora to pismo prejeli, ker je bilo le tako 
možno, da bi s preverjanjem tega dokumenta prišli do kakšnih novih sklepov 
ali podatkov. S tistim trenutkom, ko so poslali delegacijo celjski študentje, pa 
je to pismo izgubilo vso vrednost. 
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Tudi tovarišu Remcu ne moremo zameriti, če je v glavnem na podlagi tega 
pisma prišel do zaključkov, do katerih sicer ne bi prišel, ker je na koncu kljub 
vsem pomislekom le podprl obstoj te šole. Vendar bi on moral biti takrat, ko 
je zahteval gradivo in z njim dobil tudi to pismo, opozorjen, da je to,anonimno 
pismo, ki ga je treba še preveriti, ker je danes vendarle toliko svobode pri nas, 
da ni nikomur potrebno, da bi se skrival, posebno pa ne izobraženec, za ano- 
nimnimi pismi take vrste. 

Kar pa se same šole tiče, menim, da je gospodarstvu ta šola potrebna. Meni 
je bilo zelo težko, ko smo ukinili višjo gospodinjsko šolo v Grobljah; danes pa 
ugotavljamo, da je terciarna dejavnost v naših perspektivnih planih, posebno 
pa turizem in to kmečki turizem, dobil zelo velik pomen, nimamo pa možnosti, 
da bi kmečkim dekletom nudili potrebno izobrazbo že v osnovni šoli s pomočjo 
gospodinjskih učiteljic, ker te šole več nimamo. Nobenega smisla nima ukinjati 
šolo, ki jo vzdržuje samo gospodarstvo, prav tako pa tudi ne kakorkoli ovirati 
njeno delo, ker vse statistike dokazujejo, da ima Slovenija najmanj visoko in 
višje izobraženih kadrov na zaposlenega delavca; če pa bomo šli glede šol ra- 
kovo pot, se bo to razmerje še poslabšalo. Slovenija pa je po svoji tradiciji 
vedno posvečala veliko pozornost prav izobraževanju in šolstvu. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo želi Mitja Kamušič, predstavnik 
šole. 

Mit j a Kamušič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Najprej želim 
dati pojasnilo k vprašanju tovariša Remca, na katerega je bilo sicer že odgovor- 
jeno. Naj povem samo to, da je v postopku za verifikacijo krožila cela vrsta 
anonimnih pisem, naslovljenih na različne organe; kolikor vem, jih je bilo naj- 
manj 10, ki po stilu kažejo, da jih je pisala ena oseba ali pa vsaj ista skupina 
ljudi. Nekatera pisma so bila povsem anonimna, nepodpisana, nekatera pa so 
bila podpisana z izmišljenimi imeni; v enem primeru je bil podpisan diplomiran 
ekonomist, ki je izjavil, da pisma ni napisal in je zahteval kazenski postopek 
proti tistemu, ki pošilja taka pisma v njegovem imenu. 

Ne morem odgovoriti na vsa vprašanja, ker jih je zelo veliko. Zato bom 
dal le nekaj pojasnil. 

V sprejetem gradivu o višji šoli za organizacijo dela v Kranju je toliko 
različnih in kontradiktornih stališč — kar je pokazal tudi začetek razprave — da 
se lahko zgodi, da zaradi številnih dreves ne bi videli gozda. Pri vsej zadevi 
je bisveno le eno: ali višja šola za organizacijo dela v Kranju izpolnjuje pogoje 
po republiškem zakonu o visokem šolstvu ali pa jih ne izpolnjuje. 

Temeljni pogoji, ki jih mora izpolniti visokošolska institucija, so trije: 
1. potrebe po takšnem izobraževanju; 
2. ustrezen in kvaliteten učni program in 
3. kadrovski in drugi pogoji, ki naj omogočijo uspešno izvedbo tega pro- 

grama. 
Ker v zakonu ni določen postopek za ugotavljanje teh pogojev, je to 

prepuščeno skupščini. 2e lani 27. marca je skupščina občine Kranj zahtevala 
verifikacijo šole z zakonom. Ker pa za to poseben zakon ni potreben, je svet 
šole na sugestijo predstavnikov skupščine predlagal, naj se sprejme odlok o 
verifikaciji. V tem postopku je šola dala podatke in elaborat o profilu organi- 
zacijskih strokovnjakov, namreč elaborat, ki sta ga sprejela pedagoški svet in 
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svet naše šole, pri katerem sem jaz sodeloval. Ta elaborat smo natiskan v 
reviji »Moderna organizacija« poslali vsem poslancem. 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je vprašal za mišljenje 
o šoli različne organizacije. Ze lani je ob predlogu skupščine občine Kranj 
zahtevalo verifikacijo šole 33 upravnih odborov večjih slovenskih podjetij. Po- 
zitivno mnenje o potrebi in kvaliteti šole je dala gospodarska zbornica SR 
Slovenije. Posebna anketa med osebami, ki so v službi nadrejene diplomantom 
naše šole, je pokazala, da 69 % anketiranih v anonimni anketi ocenjujejo delo 
diplomantov kot zelo uspešno, ostali pa kot poprečno uspešno*. Anonimi od- 
govori na to anketo kažejo tudi, da je 87 "/o anketirancev smatralo, da je šola 
kvalitetna, 92 '% pa da je šola potrebna. Pozitivno mnenje o šoli sta dah tudi 
VEKŠ v Mariboru in ekonomska fakutleta v Ljubljani. Pri tem naj posebno 
poudarim mnenje ekonomske fakultete. 

Na tej fakulteti so razpravljali o šoli za organizacijo dela katedra za 
ekonomiko in organizacijo podjetij, katedra za politično ekonomijo1, študijska 
komisija fakultete in pedagoško znanstveni svet dvakrat. Vsi ti organi so bili 
soglasni, da je profil kadrov, ki jih vzgaja višja šola za organizacijo dela, 
gospodarstvu potreben — kar so zapisali v svojih zapisnikih — in da dopolnjuje 
izobraževanje na fakulteti. Zato so sprejeli predlog, da se višja šola za organi- 
zacijo dela vključi v ekonomsko fakulteto, in prek nje v univerzo, kot 
samostojna organizacija združenega dela z lastnostjo pravne osebe, ki posluje 
na podlagi svojega statuta. To dogovarjanje o integraciji ni bilo povezano 
z verifikacijskim postopkom, kajti predlog za to integracijo je dala ekonomska 
fakulteta na sestanku, kjer so bih dekan in oba prodekana in smo ga tudi 
sprejeli, ker smo smatrali, da je koristen. Omenim naj, da po dogovoru, 
o katerem je bil obveščen tudi rektor, ne gre v tej prvi fazi za integracijo, 
v kateri, bi šola popolnoma izgubila svoj sedanji karakter, ampak gre za in- 
tegracijo, v kateri bi se pravzaprav ohranile značilnosti šole, zaradi česar je 
postopek za verifikacijo naše šole vseeno še potreben. 

Na podlagi sklepov pedagoških svetov obeh institucij sta vodstvi ekonomske 
fakultete in višje šole v že izdelanem predlogu pogodbe za združitev takole 
formulirah cilje te združitve: Zaradi uspešnega in racionalnega usklajevanja 
izobraževalnega procesa, učnih načrtov in programov na ekonomskem in orga- 
nizacijskem področju sta se oba zavoda sporazumela, da se višja šola vključi 
v ekonomsko fakulteto, da dosežeta te cilje. Dogovorno bosta oblikovala in 
izboljšala učne načrte in programe za poslovno organizacijske in proizvodno 
organizacijske kadrovske profile na vseh visokošolskih stopnjah. Sporazumno 
bosta diferencirala učne načrte in programe za različne potrebe v gospodarstvu 
in drugih družbenih dejavnostih in določila skupno snov v različnih učnih 
načrtih in programih. Sporazumno bosta poskrbela za najbolj smotrno organi- 
zacijo pedagoškega dela in za uporabo razpoložljivih kadrov pri izvajanju 
raznih učnih programov tako za redne kot za izredne študente. Sporazumno 
bosta organizirala skupne dejavnosti na teh področjih, znanstveno-raziskovalno 
delo, svetovalno delo, dopolnilno izobraževanje, publicistično in založniško de- 
javnost, knjižnice, strojno obdelavo podatkov in podobno. Skupno bosta 
ustvarjala zadostno kakovostno in finančno podlago za pedagoško in drugo 
delo na področju ekonomike in organizacije. 

Omenim naj, da smo predvideli, da bomo ta dogovor uresničevali postopno. 
V prvi fazi bi fakulteta imela določene ingerence pri potrjevanju učiteljev, pri 
reelekciji, pri novih učiteljih, pri spremembah in dopolnjevanju učnega 
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programa, potrjevanju statuta in podobno. Hkrati smo ustanovili več strokovnih 
komisij z nalogo, da v določenem roku pripravijo vrsto skupnih akcij oziroma 
racionalizacij v pedagoškem oziroma programskem delu. 

Omenim naj še to, da negativnih strokovnih mnenj o šoli skupščina ni 
dobila; če ne govorimo o anonimnih pismih in o formalnih razlogih oziroma 
proceduralnih vprašanjih. 

Nekateri mislijo, da bi bilo potrebno še mnenje posebne strokovne komisije. 
Meni je žal, da taka komisija ni bila pravočasno ustanovljena. Vendar bi 
odlaganje verifikacije in čakanje na komisijo, ki jo je naknadno sestavil 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo, pomenilo le formalnost, saj so 
odločilno pozitivno mnenje dale institucije, ki delegirajo člane v to komisijo, 
in sicer gospodarska zbornica, visoka ekonomsko-komercialna šola v Mariboru 
in ekonomska fakulteta. 

Samo kratko bom odgovoril na očitek zaradi sprememb statuta. Resnično 
smo namreč na podlagi določenih pripomb — tudi odbora za prosveto in kulturo 
— dopolnili oziroma spremenili naš statut. Mislimo pa, da niso primerni očitki 
v zvezi s tem, ker smo uredili položaj izrednih in rednih študentov in ker smo 
dotedanje enote oziroma oddelke preimenovali v študijske centre. Nasprotno, 
menim, da je prav, če smo sprejeli omenjene spremembe in o njih obvestili 
tudi poslance; s tem smo pokazali, da smo pripravljeni reševati nastale probleme. 

Glede sprememb, ki so bile v dosedanjem delovanju šole sicer precej 
pogoste, pa moram pojasniti, da je bilo to normalno in nujno pri novi organi- 
zaciji, ki tako rekoč iz nič ustvarja določen program, določeno izobraževalno 
koncepcijo in določen profil kadrov. Razumljivo je, da je delovanje take nove 
šole podvrženo večji dinamiki kot pa delovanje institucije, ki obstoja že daljšo 
dobo. Prav to spreminjanje in dopolnjevanje programa je, mislim, tisto, kar 
ustreza in kar je dobro. Doslej pa smo svoj program že toliko izpopolnili, 
da ga priznavajo tudi druge šole, ki lahko iz njega povzemajo marsikaj 
koristnega. Mislim, da je to dobro in ne slabo. 

O vprašanju strokovnega naslova je bilo že dosti povedanega in zato ne 
bom vsega ponavljal. Naj omenim le to, da je republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo pripravil zakon oziroma dve varianti za skupščino. Po prvi varianti 
naj bi izdali zakon o strokovnih naslovih, po drugi varianti pa naj bi skupščina 
sprejemala strokovne nazive z individualnimi akti posebej za posamezne zavode. 
Ce skupščina sprejme odlok v predlaganem besedilu, s tem druga varianta 
praktično že odpade. Poudarim naj, da ni bila skupščini predložena kakršnakoli 
analiza o primernosti naslova. O tem vprašanju sedaj obstojajo samo razna 
pravna in procesualna mišljenja. Nobena komisija in noben odbor se namreč 
ni poglobil v vprašanje strokovnosti oziroma vsebine tega naziva. 

Mislim, da republiška skupščina zaradi svoje suverenosti lahko sprejme 
tak ali drugačen odlok, kakor pač smatra za primerno; zato tudi ni nujno, da 
sprejme odlok prav v takem besedilu, v kakršnem je predložen. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Janko Cesnik ima besedo! 

Janko Česnik : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zdi se mi, da bi se morala skupščina vedno bolj otresati primerov, ko raz- 
pravljamo o neki zadevi nervozno, pod vtisom pomanjkanja časa in ne dovolj 
proučeno. V tem primeru bi morah odlok o verifikaciji in s tem v zvezi 
ugotavljanje ali šola izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon o visokem šolstvu, 
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sprejemati mirno v poglobljeni razpravi in časovno neovirano, tako da bi 
nemoteno ugotavljali, kakšni strokovnjaki, ki se šolajo na tej šoli, so našemu 
gospodarstvu in naši družbi najbolj potrebni in na podlagi kakšnih učnih 
programov oziroma pridobljenega strokovnega znanja bodo ti strokovnjaki 
potem družbi čimbolj koristili. 

Tako poglobljenega reševanja v dosedanji debati nismo imeli. Ne samo, 
da smo bili doslej deležni določenih novih metod, pobud in prijemov v obrav- 
navi tega vprašanja, temveč se nam tudi sedaj vsiljujejo rešitve, ki po mojem 
mnenju niso dovolj preučene. Teh rešitev nismo dovolj strokovno utemeljili, 
nimamo dovolj strokovnih argumentov za obravnavo teh vprašanj in prej ali 
slej se bo verjetno pokazalo, da skupščina zato ni bila dovolj usposobljena 
za sprejemanje takšnih ali drugačnih rešitev. 

Vsa ta debata kaže na določeno nervozo, kaže na to, da se mnenja drugih 
ne upoštevajo, da jih že »a priori« diskvalificiramo in navajamo samo tiste 
argumente, ki nam v določenem trenutku služijo za našo osebno stališče. 
Ob tem želim poudariti zlasti to, da je naša komisija podrobno in temeljito 
razpravljala o tem vprašanju in da je smatrala za poglavitno oviro po- 
manjkanje strokovnih analiz, takih kot jih je dala izdelati višja tehniška 
varnostna šola. Vsa mnenja, ki so na razpolago, so bila dana v naglici pod 
vtisom bližnje skupščinske razprave in zato, ker je bilo pač treba nekaj 
narediti potem, ko smo celo leto čakali, da bomo sedaj ob koncu tega meseca 
morali to šolo verificirati, ali pa, kar je še težje, dopustiti, da ta šola pade na 
nižjo stopnjo, se pravi, da pridobi status zavoda, k ne sme izdajati spričeval 
s splošno priznano veljavnostjo. Omenjena druga posledica je zelo huda in 
mislim, da kaj takšnega skupščina ne more dovoliti. 

Hočem poudariti to, da smo bili zaradi tega mnenja, da bi bilo dobro, če 
bi sedaj, ko je odbor o tem poglobljeno razpravljal in imenoval komisijo, ki 
naj do konca izpelje verifikacijo in strokovno ugotovi, če ta šola izpolnjuje 
vse pogoje, in ko naj se tudi ne samo strokovni naziv, ampak sploh profil 
strokovnjaka, ki izhaja iz šole, natančno preveri v praksi in v delovnih 
organizacijah, — čeprav sicer nismo navdušeni za hitro spreminjanje zakonov 
— rok za verifikacijo te šole podaljšali in bi v tem času opravili vse, kar smo 
doslej zamudili. 

Menim nadalje, da je pri tem treba še zlasti poudariti pasivno vlogo 
pristojnega sekretariata, ki se za to šolo, po mojem mnenju, ni dovolj zanimal, 
ni sproti opozarjal na določene naloge, ki jih sekretariat mora opravljati in 
šole ni spodbudil k temu, da bi pravočasno dajala predloge za svojo verifikacijo. 

Zavedamo se, da je verifikacija združena 2 mnogimi posledicami. Ta šola 
se z verifikacijo vključuje v redni sistem visokega šolstva; torej pridobi pravico, 
da šola redne študente in s tem tudi pridobi pravico, da za šolanje rednih 
študentov terja sredstva od izobraževalne skupnosti. Ne delim mnenja s tistimi 
poslanci, ki zatrjujejo, da ni nobene bojazni za to, da bi tudi v bodoče izobra- 
ževalna skupnost ne prišla v poštev kot dajalec sredstev. Menim namreč, da 
bo z vključevanjem te šole v redno šolsko izobraževalno dejavnost prišlo tudi 
do vpisa rednih in ne le izrednih študentov in da bo moral nekdo za take 
študente tudi plačati šolnino. Naši sedanji predpisi namreč za redne študente 
ne predvidevajo, da bi se šolali s plačilom šolnine, ampak imamo uzakonjeno 
splošno veljavno pravico, da se na rednih šolskih zavodih lahko šolajo vsi 
študentje, ki izponjujejo določene pogoje. 
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Drugo vprašanje, ki je sporno pri obravnavi tega odloka, je verifikacija 
dejavnosti te šole na območju drugih republik. Vsi smo se strinjali s tem in 
mislim, da ni človeka, ki bi trdil, da ta šola lahko posluje na območju drugih 
republik, ne da bi bila za to potrebna verifikacija dejavnosti te šole po 
tamkajšnjih organih. V zvezi s tem bi bilo treba poudariti samo to, da je 
urejanje izobraževalnega sistema po ustavi in po zakonih v izključni pri- 
stojnosti posamezne republike, zaradi česar z našimi predpisi oziroma odloki 
ne smemo posegati na območje druge republike niti kako drugače drugo 
republiko omejavati v njeni pristojnosti. 

Ker je največ spora zaradi naslova, ki ga je šola uvedla, mi dovolite, da 
se z nekaj besedami zamudim še pri tem vprašanju. 

Iz mnenja ustavnega sodišča, ki je bilo danes že dvakrat citirano', jaz ne 
razberem, da je to sodišče meritorno poglobljeno razpravljalo o zakonitosti ali 
nezakonitosti tega naslova, pač pa iz tega mnenja izhaja, da z vso zavzetostjo 
opozarja na dejstvo, da v republiki nimamo zakona, ki bi urejal strokovne 
naslove in da je treba tak zakon sprejeti. Opozarja celo na to, da so nekatere 
delovne organizacije, čeprav le za svoje potrebe uvedle v svojih šolah razne 
naslove in opozarja, da kaj takega ni dopustno. Skratka, iz tega mnenja se 
lahko vidi samo to, da je treba v bližnji bodočnosti — in kot smo danes slišali 
se že pripravlja — sprejeti zakon o strokovnih naslovih v SR Slovenije in 
urediti to pereče vprašanje, ki ga danes nima rešenega ne le višja šola za 
organizacijo dela, ampak menda še 18 drugih šol, ki izdajajo po zaključenem 
šolanju samo diplome, ne podeljujejo pa naslovov. 

Ob tem želim še poudariti, da so bili organi, ki so izrekli mnenje glede 
tega naslova, tako pravni svet, sekretariat za zakonodajo pri izvršnem svetu 
in naša komisija, enotnega mnenja, da je podeljevanje tega naslova po šoli 
izrazito nezakonito. To se utemeljuje s tem, da zaenkrat ureja strokovne 
naslove in akademske stopnje samo zvezni zakon, da nimamo republiškega 
zakona in da le na podlagi statuta šole ali delovne organizacije sama šola ne 
more, kljub potrditvi po občinski skupščini, podeljevati svojim diplomantom 
strokovnega naslova. Zvezni zakon jasno določa, da so strokovni naslovi, ki 
se ne urejajo v zveznem zakonu, določeni v republiških predpisih. Republiški 
predpis pa ne more biti statut šole. Jasno pa je, da mora statut šole po- 
deljevanje tega naslova urediti v skladu z zveznim in republiškim zakonom. 

Ko smo ta problem zasledili, je bila sprožena v skupščini zahteva, da se 
začne pripravljati ta zakon in naslednji mesec ga bomo že lahko obravnavali. 
Vendar želim opozoriti, da ne gre za to, da bi z eventualnim sprejemom 
3. točke odloka le odložili podeljevanje tega naslova za nekaj mesecev, kakor 
je bilo v razpravi poudarjeno. Naslov inženir za to stroko izobraževanja namreč 
ni predviden v zveznem zakonu. Ne spuščam se tukaj v oceno odločitev drugih 
republik, ki so sicer dale soglasje k takemu naslovu, namreč skupščini AP Voj- 
vodine in Srbije. Vendar je mnenje vseh organov, ki sem jih prej omenil, da 
pripada naslov »inženir« izključno samo absolventom tehniških šol oziroma 
šol, ki izvajajo tehniško izobraževanje. Torej v tem primeru, ko gre za šolo, 
v kateri se slušatelji sicer tudi tehniško izobražujejo, vendar ne pretežno, tega 
naziva najbrž ne moremo uporabljati. Verjetno bi bil primernejši naslov 
»ekonomist«, »ekonomist-organizator« ali kaj podobnega. Zato sem rekel, da 
najbrž ne gre samo za odložitev podeljevanja tega naslova za tri mesece, 
temveč bo tudi pri sprejemanju republiškega zakona prišlo to vprašanje na 
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dan in bi bilo za priznanje takega naslova najbrž potrebno prej spremeniti 
zvezni zakon kot pa, morda, sprejeti tako določbo v republiškem zakonu. 

Na podlagi današnje razprave menim, da bi bila morda še najbolj primerna 
odločitev — ki jo vsekakor prepuščam skupščini — da se počaka z verifikacijo 
do tedaj, ko se bo šola, kakor je sedaj povedal ravnatelj šole, pripojila k 
ekonomski fakulteti. Znano je, da bi šola s pripojitvijo lahko pridobila status 
višje šole, ki izobražuje strokovnjake prve stopnje in da bi s tem avtomatično 
pridobila tudi pravico1, da izdaja spričevala s splošno priznano veljavnostjo 
in podeljuje naslov »ekono mist-or ganiz at o r dela« oziroma podoben naslov, ki 
temelji na zakonih in statutu ekonomske fakultete. 

Druga možnost, ki smo jo tudi nakazali v svojem poročilu, pa je ta, da 
bi v tem položaju morda kazalo sprejeti danes po hitrem postopku spremembo 
zakona o visokem šolstvu tako, da bi v drugem odstavku 94. člena, ki določa 
rok za verifikacijo1, le-tega podaljšali za 6 mesecev ali morda celo do konca 
tega leta ter v tem času popolno izvedli vse priprave, ki terjajo tako verifi- 
kacijo. 

Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Cesnik je rekel: »morda bi ka- 
zalo« — ali naj sedaj to vzamemo kot predlog, o katerem naj bi razpravljali? 
Ce to predlagaš, je treba zakon tudi predložiti, sklepati o postopku in tako 
dalje. 

Janko Česnik: Ce me zbor pooblasti ali kakorkoli po potrebi. 

Predsednik Miran Goslar: V redu! Kdo želi besedo? Tovariš Ho- 
čevar! 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Zadeva je po 94. členu zakona o visokem šolstvu v rokah skupščine ne 
samo glede odločitev, ampak tudi glede postopka. Izvršni svet v postopku za 
verifikacijo ni sodeloval, pač pa je o njej razpravljal in zavzel stališče, ki vam 
ga želim v zvezi z današnjo razpravo posredovati. 

Izvršni svet podpira predlog, da se verifikacija šole opravi v roku, ki ga 
v 94. členu predvideva zakon o visokem šolstvu, se pravi, z odlokom na da- 
našnjem zasedanju. 

Rad bi le obrazložil to stališče izvršnega sveta. Skupščina občine Kranj 
se je obrnila na izvršni svet najprej s predlogom, da se šola ustanovi s posebnim 
zakonom. Odbor v izvršnem svetu za kulturo, znanost in prosveto je o tej 
pobudi kranjske občine razpravljal in ji sugeriral, da izkoristi 94. člen zakona 
o visokem šolstvu ter predlaga verifikacijo, kar je kasneje občinska skupščina 
tudi storila. Jaz se datumov sicer ne spomnim, prav gotovo pa je od tedaj 
preteklo že precej mesecev. 

Sola deluje že precejšnjo dobo, 10 let. Res je spreminjala svojo organizacijo, 
svoj učni program, profil, vendar mislim, da bi bilo zelo napačno stališče 
oziroma ocena, če bi iz tega enostavno zaključevali, da je to slabost šole. 
Nasprotno, menim in tega mnenja so bili tudi člani odbora v izvršnem svetu za 
znanost, kulturo in prosveto, da je to prednost šole, ker pomeni, da je šola 
zelo intenzivno, ustvarjalno, samoinciativno iskala ne samo svoje mesto, 
ampak tudi profil, ki ga naše gospodarstvo najbolj potrebuje. Moram reči, da 
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je glede ustvarjalne pobude to eden od redkih fenomenov na področju izobra- 
ževanja. Sola je nastala pravzaprav v okrilju zavoda za zaposlovanje, ki je 
gledal na problem zaposlovanja kot na problem kvalificiranosti delovne sile 
in se lotil razmišljanja o tej problematiki, kasneje pa tudi raznih poskusov 
izobraževanja. Mislim, da je hvalevredna pot, po kateri je iz takega raz- 
mišljanja nekega zavoda za zaposlovanje prišlo do neke višje šole, ki se je, 
posebno v zadnjem času, ko je po mojem mnenju našla svojo dokončno 
organizacijsko obliko, učni načrt in profil, lotila izobraževanja kadrov, ki so 
brez dvoma našemu gospodarstvu neobhodno potrebni prav v času, ko gospo- 
darstvo čuti in bo vedno bolj čutilo, v zvezi z gospodarsko reformo in tudi 
sicer, problem svoje intenzifikacije, ki je nujno povezan tudi s problemom 
večje kvalificiranosti za urejanje nekaterih vprašanj, ki so do sedaj stala ob 
robu naših naporov. 

Zato ni čudno, da gospodarstvo prek gospodarske zbornice in mnogo- 
številnih organizacij podpira obstoj šole in se pohvalno izreka o kvalificiranosti 
kadrov, ki jih šola daje. Mislim, da tega ne moremo prezreti; nasprotno, 
smatram, da je gospodarstvo najbolj poklicano, da pove — da se tako izrazim 

svoje mnenje o vrednosti šole. In to mnenje je brez dvoma pozitivno! Ce se 
šola še naprej utrjuje z izpopolnjevanjem organizacije, učnega programa in 
profila, če še naprej stopnjuje svojo kvaliteto, če še naprej rešuje svoje probleme, 
bi morali le reči, da to dela z veliko vztrajnostjo in intenzivnostjo; pri tem 
pa bi bilo zaželeno, da nekoliko pregledajo in revidirajo posamezne učne 
programe, profile in tako naprej tudi mnoge druge šole, za katere smatramo, 
da so ustaljene, so pa najbrž preveč dolgo ustaljene, premalo prilagodljive in 
premalo gibljive, kar pa ni v skladu z zahtevami današnjega razvoja gospo- 
darstva in celotne naše družbe. 

Na drugi strani ne moremo prezreti dejstva, da se je šola razvila do take 
stopnje, da se z velikim zanimanjem obračajo nanjo sorodne šole, bodosi 
ekonomska fakulteta bodisi visoka ekonomsko-komercialna šola v Mariboru. 
Obe želita povezati svoje izobraževalno delo s to kranjsko šolo in na njeni 
prvostopni podlagi razvijati enak drugostopni strokovni profil. To pomeni, da 
tako gospodarstvo kot tudi kvalificirane organizacije na izobraževalnem pod- 
ročju nimajo nobenih predsodkov glede profila ah pa kvalitete izobraževanja, 
ki ga daje ta šola. 

Mislim, da je vendarle treba ob tem ugotoviti ne le da je šola potrebna, 
da je profil njenih kadrov potreben, ampak tudi, da je v naporu, da reši svoja 
notranja vprašanja na kvalificiran in kvaliteten način že dosegla tako raven, 
da je šola resno upoštevana pri sorodnih izobraževalnih institucijah in v gospo- 
darstvu. Po 94. členu, vsaj jaz ga tako tolmačim, skupščina ni vezana na 
določen postopek, kako priti do spoznanja, da je treba šolo verificirati. Po 
mojem mnenju, ki se sklada z mnogimi diskutanti, bi bilo najbolje, najlaže in 
najsolidneje postaviti strokovno komisijo, ki bi o tem povedala skupščini 
svoje mnenje. Tega pa skupščina ni naredila in kot smo videli iz obrazložitve 
predstavnika odbora, je ta obrazlagal mnenje odbora o vprašanjih, ki bi prav- 
zaprav morala biti predmet strokovne proučitve. 

Vendar skupščina ni dolžna postaviti strokovno komisijo. Ona lahko na 
drugačen način pride do spoznanja, ali so izpolnjeni pogoji in jaz mislim, da 
bi skupščina sama sebe pripeljala v neroden položaj, če ne bi izkoristila vsega 
tega, kar je bilo do sedaj storjeno, da se vendarle omogoči vpogled v stanje 
in kvaliteto dela te šole. Mi imamo, kot rečeno, na razpolago mnenje gospo- 
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darstva, mnenje ekonomske fakultete in visoke ekonomsko-komercialne šole 
ter mnenja našega odbora, ki smo ga danes poslušali. Bilo bi najbrž zelo težko 
opravičiti, da smo v zadnjem trenutku, ko izteka rok za verifikacijo, prišli do 
zaključka, da je treba postaviti še veliko komisijo strokovnjakov, da nadomesti 
vse to, s čimer smo prišli na to sejo in smo smatrali, da bo zadosti. Vsaj jaz 
si to tako tolmačim in moram reči, da je izvršni svet, ko je razpravljal o vseh 
teh stvareh in imel na razpolago vsa ta gradiva — razen mnenja odbora, ki ga 
je podal danes tovariš Matičič — smatral, da so po njegovem mnenju zadostni 
pogoji za to, da se verifikacija izvrši, zlasti še, ker je že prej spremljal razvoj 
te šole. Za izvršni svet je bistveno vprašanje verifikacije, v ostala vprašanja, 
kot so vprašanja naslova in druga, niti ni nujno, da se spuščamo. Vendarle 
pa mislim, da bi bila neprijetna praksa, če bi podaljševali enoletni rok za 
verifikacijo v tem primeru; tako iz razloga, ker smo imeli eno leto na razpolago-, 
da preverimo pogoje verifikacije kot tudi zato-, ker bi to bila zelo neprijetna 
praksa, ki se je moramo kolikor je mogoče izogibati, čeprav je seveda skupščina 
suverena in bi ob takem konkretnem posameznem primeru lahko sprejela 
zakon, s katerim nek rok podaljšamo. Tudi to je razlog, ki vodi izvršni svet, 
da podpira predlog, da se verifikacija opravi do roka, ki ga določa zakon o 
visokem šolstvu. 

Vprašanja rednih študentov, izrednih študentov, financiranja, vprašanje, 
kaj je to redni šolski zavod in druga postavljena vprašanja, so vprašanja, 
glede katerih nam primer te višje šole prej pomaga, da razbijemo v sebi neke 
sheme, ki nas najbrž lahko motijo pri obravnavanju in graditvi našega izobra- 
ževalnega sistema, kot pa da se oklepamo nekih takih rešitev. Izvršni svet 
je tudi zavrnil stališče republiške izobraževalne skupnosti, ki jo moti način 
financiranja in je bil mnenja, da bi bilo zelo zaželeno, če bi izobraževalna 
skupnost kot samoupravna organizacija podobne aranžmaje o financiranju 
šolstva poiskala in jih uredila še v mnogih drugih primerih. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Tone Remc! 

Tone Remc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tudi 
moje prve razprave ni bilo mogoče razumeti kot nasprotovanje temu, da se 
šola verificira in odlok sprejme. Izrecno sem poudaril, da sodobno menažerstvo 
nimamo razvito in da zato potrebujemo specialni profil »organizatorja dela«, 
da ne navajam drugih stvari. 

Hvaležen sem tovarišu poslancu Kreftu in še posebej direktorju dr. Kamu- 
šiču, ki me je opozoril, da sem si zastavil vprašanje na osnovi anonimnega 
pisma. Tovariš Kreft je pravilno ugotovil, kako je to pismo prišlo v mojer roke. 
Prišlo je iz skupščinskega ekspedita med gradivom za sejo odbora. Po podpisih, 
če se na hitro pogleda, se ne more ugotoviti, ali je to resnično anonimno pismo 
in ah so podpisi, ki jih je precej, res anonimni. Da ne bi bilo v bodoče podobnih 
nesporazumov, bi prosil skupščinsko službo, da morebitna podobna anonimna 
pisma posebej označi, bodisi na dopisu ali na opozorilu. 

Kljub temu gre za mojo napako, za katero bi se želel javno opravičiti šoli 
in poslancem. Da bi odstranil kakršenkoli sum, da so posredi tudi nekateri 
osebni razlogi, čeprav to ni moja dolžnost, bi vas vendarle rad informiral, da 
sem imel čast govoriti s predstavnikom te šole. Dokazoval mi je enostransko 
obrazložitev odbora. Napotil sem ga k temu, kar je šola tudi storila, da je sama 
neposredno dostavila informacijo. Torej gre dejansko za neljubo napako. 
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Moje mnenje do predloženega odloka je torej pozitivno. Niti v stališču 
zakonodajno-pravne komisije nisem zasledil nobenega vsebinskega ugovora 
proti temu, da šola ne izpolnjuje vsebinskih pogojev, ki so določeni po veljav- 
nem zakonu za verifikacijo šole. Če je temu torej tako, potem tudi ni nobenega 
razloga, da odloka ne sprejmemo. 

Prav tako me niso prepričali argumenti, da bi bilo treba počakati na to, 
da bi bil sprejet poseben republiški ali zvezni zakon. V tem smislu podpiram 
amandma tovariša Svetelja in sopodpisnikov. 

Predsednik Miran Goslar: Koliko je še prijavljenih govornikov? 
(Dva.) Predlagam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 12.50.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo sejo. Besedo ima Gregor 
Klančnik. 

Gregor Klančnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Smo pred mučno dilemo, vsaj tako izgleda na podlagi razprave in gra- 
diva, ki smo ga prejeli. Smo pred tem, da se odločimo, ali glasujemo za odlok, 
ki ga je predložil z: določeno modifikacijo odbor za prosveto in kulturo, ali pa 
smo za odložitev tega odloka in s tem pravzaprav za podaljševanje problema. 

Delam v gospodarstvu in v gospodarstvu je bilo o tem precej besed. Zato 
sem se tudi javil k besedi. Če se vprašam, ali je potrebno tovrstno izobraže- 
vanje, moram priznati, da je nujno potrebno. Poleg tehničnih ved je brez 
dvoma treba v današnjem razvoju študirati tudi organizacijo poslovanja in 
organizacijo proizvodnje. Takšno izobraževanje nam nudi specializirana šola. 
Če pa se vprašamo, zakaj je gospodarstvo zainteresirano1, bomo našli določeno 
razliko. Če vprašamo o tem vodstva gospodarskih organizacij, bomo slišali, da 
smo zainteresirani za pridobivanje znanja, predvsem dopolnilnega znanja. Če 
bomo vprašali interesente za to šolo, potem bomo dobili odgovor, da so za- 
interesirani zato, da dobijo naslove. To je grobo povedano. Toda to trdim iz 
prakse in moram reči, da je bila v preteklosti prisotna misel, da je laže priti do 
diplome in naslova prek te šole kot neke druge visoke šole. Mislim, da počasi 
ta misel kopni, saj postaja ta šola prav tako zahtevna kot vsaka druga šola. 

Delam na področju železarstva, kjer je bilo precej zanimanja za to šolo. 
Poslali smo naše ljudi na dopolnilno šolanje in poleg tega so na Jesenicah in 
kasneje tudi na Ravnah odprli poseben oddelek za tovrstno šolanje. Moram 
reči, da smo ta oddelek odprli prevsem zaradi dopolnjevanja izobraževanja 
ljudi, ki so zaposleni v tovarni. Prednost so imeli tehniki, obratovodje, vodje 
posameznih oddelkov, predvsem tistih, za katere menimo, da morajo nujno 
poznati organizacijo poslovanja. V to šolo se prijavljajo predvsem tisti, ki ni- 
majo priznane višje šole, ne prijavi pa se nihče, ki že ima visoko šolo. Vemo, 
da v naših visoko specializiranih šolah tako na področju tehnike kot tudi 
ekonomije ne pridobijo slušatelji dovolj znanja s področja organizacije dela. 
Zato jim je potrebno dodatno znanje, če hočejo dobro voditi posamezne obrate, 
sektorje ali celo tovarne. Na Ravnah smo ta problem rešili tako-, da smo odprh 
oddelek za določeno število ljudi, za katere menimo, da je to glede na njihovo 
delovno zadolžitev nujno. Dogovorili smo se s šolo, da železarna plača šolnino, 
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ti pa morajo obvezno obiskovati to dopolnilno šolanje. Njim so se pridružili 
tudi drugi, ki nimajo priznane visoke ali višje šole in si želijo pridobiti to 
znanje. Seveda bodo morali sami poravnati šolnino, ki ni majhna. Konkretno 
znese za eno leto 300 000 S dinarjev. Za določene predmete smo zadolžili tudi 
vse inženirje in tiste, ki so na položajih in za katere menimo, da morajo več 
vedeti o organizaciji dela kot vedo. Vemo, da čut za organizacijo dela ni dovolj 
razvit in zato morajo določena predavanja obvezno obiskovati, da bi si tako 
pridobili dodatno znanje. Če se sedaj vprašamo, kakšni so rezultati takšnega 
šolanja, potem je odgovor seveda logično tak, da če pošljejo dobrega v šolo, 
pride še boljši nazaj. Ce pa pošljemo slabega, ne pride nič boljši nazaj. Tako 
je pri vsakem šolanju in tudi pri tem. Na Ravnah imamo enega diplomanta te 
šole, ki že nekaj let dela; prej je bil zelo dober tehnik, sedaj je še neprimerno 
boljši, in sicer ne samo kot tehnik, marveč tudi zelo dober organizator dela. 
Ni nam žal denarja, ki smo ga v to vložili. Prepričan sem, da bo tudi na Jeseni- 
cah, kjer je oddelek te šole že dlje odprt, dal pozitivne rezultate. 

Osebno sem prepričan, mogoče me bo kdo demantiral, in iscer, če bi po- 
slali nekoga iz gimnazije v to šolo, dvomim,, da bi lahko veliko koristil. Pred- 
vsem dvomim, da bi lahko nastopal avtoritativno znotraj proizvodnjih orga- 
nizacij. Ta bi imel na vsak način težave in je zato neprimerno bolje, če gre v 
to šolo tehnik, ki se že bavi z določenimi problemi, saj je organizacija pogoj 
za učinkovito delo. Takšna šola je za njega velika pridobitev. 

Prepričan sem tudi, da ne bo vedno tako', kot je sedaj, da se bodo v tej 
šoli izobraževali samo tisti, ki že delajo v določenih proizvodnih organizacijah. 
Verjetno bo treba postopoma priti tudi na redno šolanje in v tem primeru bi 
bilo umestno rekrutirati študente iz vrst tistih, ki so žet delali v praksi, Verjetno 
bodo imeli prednost tehniki in ekonomisti. 

Zato mislim, da ni brez razloga pomislek izobraževalne skupnosti, da ne bi 
nekoč, seveda po verifikaciji te šole, prišlo do tega, da bo morala ta skupnost 
dati tudi svoj prispevek. Verjetno bo do tega prišlo in tega se izobraževalna 
skupnost boji. Vendar menim, da je nekoliko netaktično nastopila s tem, da 
odobrava eno šolo, drugo pa ne. Menim, da to ni prav, ne glede na to, ali so 
urejene formalnosti na eni ah na drugi strani povsem enako. Praksa in izkušnje 
s tega področja kot tudi rezultati obeh teh dveh šol so precej enaki. Zato ni 
razloga, da jih ob tej priliki, ko razpravljamo, ah smo proti verifikaciji, tudi 
različno tretiramo. 

Nisem iz Ljubljane, vendar ne bi poudarjal, da je razlog za tako široko 
razpravo o tej šoli zaradi tega, ker šola hi v Ljubljani. Vsi namreč vemo, da 
vsepovsod v Sloveniji ne bomo mogli imeti visokega šolstva in da bo Ljubljana 
trajno ostala osrednje univerzitetno mesto. Verjetno tudi ne bomo imeli toliko 
denarja, da bi imeli v vsakem kraju visoko šolo. iMslim, da se je obravnaval ta 
problem predvsem s strokovnega aspekta in poleg tega tudi z gledišča določenih 
formalnosti, ki bi morale biti rešene, da bi se skupščina izrekla za ah proti. 
Ker pa bo treba predvideti tudi določen strošek za to šolanje in verjetno samo 
gospodarstvo ne bo moglo plačevati šolnine, se nekoliko bojim poziva pred- 
sednika dr. Hočevarja, da bomo morali tako kot zdaj prispevamo neposredno 
svoj delež za to višjo šolo, prispevati še za vse druge šole. Če bodo razumeli 
tako tudi v izobraževalni skupnosti, potem se nam lahko zgodi, da bo šel 
pritisk v tej smeri, da bomo morah prispevati še za druge visoke in višje šole 
tako v Ljubljani kot drugod, da bi lahko dobili tiste kadre, ki jih potrebujemo. 
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Naj končam. Sem za to, da se danes odlok sprejme do tiste meje, do katere 
smo pristojni v našem zboru. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Karel Forte. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Kljub 
temu, da že diskusija dolgo časa traja, bi se kot eden od podpisnikov tega 
amandmaja prijavil k razpravi, ne z namenom, da bi izvajal pritisk na takšno 
ali drugačno rešitev položaja. Dejansko se bomo morali izreči ali za prvo ali 
za, drugo, ali pa za tretjo solucijo. 

Argumenti o tem, ali je šola potrebna in koristna, so bili navedeni v raz- 
ličnih odtenkih. Ne morem se strinjati s tem, da bi šli v postopek za spremembo 
zakona in to po hitrem postopku zaradi tega, da ne bi podaljševali roka, ki je 
predviden do konca tega meseca za verifikacijo teh šol. Mislim, da ni nobene 
dileme, ali se naj šola verificira ali ne. K ocenam, ki sta jih dala dr. Hočevar 
in moj predgovomik, bi dodal samo to, da je treba občinski skupščini Kranj 
in šoli čestitati, da so se tako obnašali v vsem tem času in dajali take iniciative. 
Vse to govorim kot poslanec z območja, kjer imamo deficit v kadrih. Absolventi 
oziroma diplomanti, ki so končali šolanje na tej šoli, so gospodarstvu v revirjih 
samo koristni. Tisti, ki še študirajo ali so že doštudirali na tej šoli, so se 
obrnili name kot poslanca ne zato, da bi jaz izvajal pritisk, marveč zato, da so 
mi dali določeno argumentacijo, da bi se o teh stvareh laže odločil. Mislim, 
da je popolnoma prav, da je tudi šola obvestila direktno poslance o vseh argu- 
mentih, ki jih ima. 

Ce je verifikacija torej docela nesporna, kar izgleda, da je mnenje tudi 
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, ker se strinja z amandmajem 
zakonodajno-pravne komisije, po katerem se 1. in 2. točka odloka spojita v 
novo modificirano 1. točko, potem preostaja samo 3. ali sedaj 2. točka odloka, 
kjer naj bi zamenjali zakonski predpis, ki ga, če se ne motim, postopno pri- 
pravljamo že eno leto. 

Ce govorimo o tem, kako se podeljujejo naslovi, bi bil prvi za to, kolikor 
bi šel celoten kurs pri nas in v svetu v smeri restrikcije naslovov, da se to 
ostvari. Mi se tako pogosto sklicujemo na Nemčijo, Italijo, Ameriko itd., vendar 
koga vse tam imenujejo »inženir«. Mi pa smo iz tega napravili že pravi tabu. 
Zaradi tega je tudi tako zagreta atmosfera okoli vprašanja, ali bodo ti ljudje 
imeli te nazive ali ne. Danes dobi v Nemčiji vsakdo, ki konča tehnično srednjo 
šolo, naziv obratnega inženirja. Izgleda, da to ni prav, vendar tako je. Verjetno 
pa v Nemčiji zaradi naših stališč svojih ne bodo spremenili. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Prosim, če se odbor 
izreče glede amandmaja, preden preidemo na glasovanje. Besedo ima Ela Ulrih. 

Ela Ulrih: Spoštovani tovariš predsednik, poslanke in poslanci! Opra- 
vičujem se, če ne bom enostavno in kratko odgovorila glede amandmaja. 
Mislim tudi, da bom morala verjetno predlagati še kratek odmor, da bi se v 
tem času odbor sestal, ko je slišal vso razpravo in se odločil glede tega. 

Prosila' bi za nekolikanj pozornosti, ker so nekatera dejstva, ki so bila 
navedena, očitno plod neinformiranosti ali pa trenutnega medsebojnega ne- 
sporazumevanj a. Poskušala bom, mislim, da sem to dolžna, odgovoriti tudi že 
na nekatera vprašanja. 
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Predvsem želim povedati, da je poročilo, ki ga je danes poslanec Matičič 
prebral, dodatno poročilo. Zato ne navaja vseh mnenj in stališč odbora, marveč 
v glavnem le odgovarja na tiste trditve, ki so bile poslancem posredovane z 
direktnim pismom iz šole. Jasno je, da je odbor ocenil, da šola opravlja koristno 
družbeno dejavnost, saj bi sicer ne predlagal odloka za verifikacijo-. V tem 
smislu smo se po nepotrebnem prepričevali. Predvsem smo upoštevali, ko smo 
se odločali za verifikacijo, da daje šola določena družbeno deficitarna znanja, 
da uporablja pri svojem delu mnoge napredne metode, ki so žal še mnogim 
visokim šolam tuje. Predvsem pa je v tem primeru storjen velik korak naprej, 
ki sicer ni povsem izviren, saj so ga v določeni meri uporabljale tudi višje šole 
v Mariboru. Enkrat je za spremembo šla »gora k Mohamedu« in ne »Mohamed 
h gori«, saj je v tem smislu šla šola v delovno organizacijo k študentu in ne 
obratno, da bi čakala, kdaj bo študent prišel k njej. To so bile več ah manj 
znane ugotovitve, ki jih je odbor povzel, ko se je odločal za verifikacijo. 
Tovariš Kamušič je že dejal v svoji razpravi, da skupščina ni dobila strokovno 
negativnih mnenj. To je res, samo žal, moram ugotoviti, da skupščina tudi ni 
dobila strokovno pozitivnih mnenj. Vsa mnenja, ki so prišla v skupščino, so bila 
več ali manj politična mnenja. Priznali boste, da se je v taki situaciji res- 
nično zelo težko odločati, še posebej zategadelj, ker pogoji za verifikacijo šole v 
zakonu niso izrecno navedeni. Kaj je zdaj tisto, kar naj odbor popravi? V tem 
času nam je bila pogostokrat spodbijana pristojnost, kakor danes naše dodatno 
poročilo, ki je bilo ocenjeno kot tragikomično, ne da bi se poskušalo primerjati 
ene in druge navedbe in jih konfrontirati. Če odbor ne uživa apriornega 
zaupanja, ni pa razloga, da bi ga izgubil, potem bi morali konfrontirati argument 
z argumentom, ne pa jih zavračati s pavšalnimi obsodbami. Ne izbirati samo 
ena mnenja, druga pa zanemarjati. Seveda tudi ne smemo navajati samo tistih, 
ki ustrezajo določeni rešitvi, V odboru so bila stalno prisotna vsa mnenja, ki 
smo jih imeli. Vsa ta mnenja smo obravnavali kot verodostojna, ne da bi 
katerokoli diskvalificirali. 

Naj se vrnem na težko nalogo, ki jo je odbor pri tem imel. Nekateri so v 
postopku verifikacije dejali, da odborova naloga ni ugotavljanje skladnosti z 
zakoni. Drugi spet, da odbor ni pristojen, da bi mogel verificirati v strokovnem 
smislu. Če ne velja ne eno in ne drugo, potem se res postavlja vprašanje, kaj 
lahko odbor tu še opravi. S tem sem nekako opravičila predvsem to, da so 
bila danes s strani poročevalca naglašena predvsem tista mnenja, ki so bila 
predmet spora in predmet navajanja nasprotnih dejstev. 

Nismo ponavljali obrazložitve, ker je bila ta dana skupaj s predlogom 
odloka. Tovarišu dr. Hočevarju moram tudi odgovoriti, ko pravi, da našega 
drugega mnenja ni dobil. To naše mnenje je obrazložitev, ki spremlja predlog 
odloka za. verifikacijo, ki je bil posredovan izvršnemu svetu. Situacija, v 
kakršni je odbor delal, je bila dvakrat otežena in sicer s tem, da ni imel 
strokovnih, argumentiranih mnenj, in da je bil omejen izključno na gradiva, ki 
jih je dala šola. 

Šola za organizacijo dela v Kranju je aktivirala svoj predlog za verifikacijo 
14. januarja letos. Naš predlog odloka je nekoliko kasnejši. Res je, da je šola 
predlagala marca meseca lani predlog za izdajo zakona o ustanovitvi te šole. 
Ta predlog je obsegal dva člena in eno stran obrazložitve. Naš odbor je imel 
sejo in dal to točko na dnevni red. Hkrati je pozval šolo, naj svoj predlog 
bolj utemelji, ker sicer ne more pričakovati pozitivnega odmeva v skupščini, 
ker bomo sicer vsi, tako odbor kot tudi drugi poslanci, zahtevali dodatne 
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obrazložitve in vpogled v dejavnost te šole. S tem je seveda postala tista vloga 
brezpredmetna. Cas do danes je šola porabila za to, da je predložila nov 
predlog. Med tem časom smo seveda bih v stikih s šolo. Obiskali smo šolo in se 
na mestu pogovarjali s predavatelji. Videli smo v glavnem samo poslovne 
prostore. 

Moja razprava bo približno tako neurejena kot je bila danes celotna disku- 
sija. V tem času nisem mogla stvari sistemizirati in zato prosim za opravičilo. 
Mislim, da sem tovarišu Remcu dolžna odgovoriti na vprašanje, kdo> bi 
moral opraviti postopek verifikacije. Po starem zakonu, ki je veljal še do pred 
enega leta, je bil — to je bilo pojasnjeno v današnji dodatni obrazložitvi — 
zadolžen ustanovitelj šole, torej občinska skupščina, ki je tudi dolžna predlagati 
postopek za verifikacijo. Tega bi, kot je bil primer višje tehniške varnostne 
šole, opravil sekretariat za prosveto in kulturo z organi, ki bi jih imenoval v 
ta namen. 

Ne vem, če bom lahko zbrala skupaj vsa mnenja glede 3. točke našega 
prvotnega predloga, oziroma sedaj korigirane 2. točke našega predloga odloka. 
Odbor je o nazivu razpravljal dvakrat, kar smo v obrazložitvi tudi povedali. 
Na prvi seji smo razpravljali samo o nazivu brez veze z verifikacijo šole, in 
sicer na podlagi vlog, ki nam jih je odstopila v reševanje kot pristojnemu od- 
boru komisija za prošnje in pritožbe naše skupščine. Ko je odbor razpravljal o 
vprašanju zakonitosti podeljevanja naziva, ne pa primernosti tega naziva, je 
razpolagal, z mnenji, ki so citirana v naši obrazložitvi in ki so nesporno jasna 
v tem, da je podeljevanje naziva inženir organizacije dela sedaj nezakonito. 

Vedno znova in znova citira šola mnenje ustavnega sodišča, ki ga ni. To je 
tovariš Česnik tudi že obrazložil. Ustavno sodišče je pripomoglo k razpravi o 
tem vprašanju, ker opozarja, predsednika naše skupščine, da je tu splet vprašanj, 
ki niso rešena in za katera manjka republiški zakon, Zaključek naše seje je bil 
naročilo sekretariatu za prosveto in kulturo, da — ne glede na vse objektivne 
ovire, ki so zadrževale sprejem tega zakona v preteklosti — predloži po hitrem 
postopku ta zakon, skupčini v obravnavo. 

V odboru smo odklanjali razpravo o primernosti tega naziva, čeprav ga je 
predstavnik šole predlagal. Jaz sama in odbor smo smatrali, da ne moremo 
razpravljati o primernosti enega samega naslova ločeno>, marveč, da je treba, 
ko bo šlo za sprejem zakona o nazivih, to vprašanje obravnavati kompleksno, 
kajti vsaka posamična odločitev lahko tako ali drugače vpliva na generalno 
odločitev. Mi smo se torej izognili primernosti. Izrecno sem postavila vprašanje 
odboru, ali toleriramo še nadaljnje podeljevanje tega naslova ne glede na to, 
da je to nezakonito. Odbor je sprejel stališče, da tega ne toleriramo, ker bi se 
tako tudi mi kot zakonodajalci spaprijaznili s tem, da dela neka ustanova proti- 
zakonito. Seveda smo pri tem — in to je verjetno postranskega pomena — ob- 
sodili sekretariat in pristojne organe, ki niso prej predlagali zakona, ki ne 
skrbijo dovolj za njegovo izvajanje itd. Vendar na samo rešitev najbrž vsa ta 
stranska razmišljanja nimajo posebnega pomena, razen, če ne uvedemo dis- 
ciplinski postopek proti organu, oe svoje dolžnosti ni opravil. 

V zvezi s podeljevanjem tega naslova se vztrajno razširja mnenje, da brani- 
mo anahronistično zadevo, ki, se v naši družbi še zadržuje, čeprav nima več mesta. 
Tovariš Forte je citiral Nemčijo, jaz bi lahko citirala primere iz Anglije, Švice, 
Italije, in moram reči, da ti primeri govore tako »za« kot »proti-« in da nimajo 
nobene teže, ker je vsak tak naziv v marsičem odvisen tudi od tradicije, ki jo 
neka družba ima. Pri nas je zakon omejil podeljevanje naslovov v smislu širše 
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devalvacije naslovov. Zakon to omejuje. Ce omejuje, potem mora omejevati 
vse enako, ne more pa ene omejevati, drugim pa dovoljevati, da prehajajo okvire, 
ki jih postavlja zakon. Zato mislim, da bomo morali o tem vprašanju razprav- 
ljati, ko bomo sprejemali zakon o strokovnih nazivih in akademskih stopnjah. 
Takrat se bomo morali odločiti, ali smo za devalvacijo, ah pa se sploh od- 
povemo vsakemu reguliranju teh nazivov, ker je na koncu to več ah manj 
stvar vsebinske afirmacije neke šole. 

Tega v tem trenutku ne moremo narediti, ker smo soočeni z zakonom in 
nujnostjo, da zavestno in kompleksno rešimo to vprašanje. Če se držimo načelno 
tega in priznavamo devalvacijo, potem težko razumem, zakaj se ta šola in z njo 
tudi predstavniki tako krčevito oklepajo naslova inženir, hkrati pa trdijo, da 
naslov ničesar ne pomeni. C!e je dosežena vsebinska afirmacija, če je neka šola 
dosegla svojo polno vrednost v gospodarskih organizacijah ali drugje, potem je 
vprašanje naziva verjetno drugotnega pomena in ne bi smelo vplivati na gene- 
ralne odločitve. 

V Mariboru sem imela sestanek s predstavniki slušateljev te šole, ki jih 
je 60 in smo se o vsem tem pogovarjali. Ti slušatelji so spoznah, da se ne da 
dvomiti v avtoritativna mnenja tistih, ki so te nezakonitosti ugotovili. »Če je to 
ocena za verifikacijo, potem pustimo naslove ob strani,« je bilo stališče teh 
slušateljev. 

Tudi ti slušatelji so se zavzeto potegovali za to, da bi vedeli, kaj bodo, 
ko končajo šolanje. Hočejo strokovni naziv, ki ga je treba določiti in ki 
mora biti kolikor je največ mogoče adekvaten vsebini študijskega programa. 

Konec koncev ima šola možnost, da šest mesecev — če bo toliko časa po- 
trebno za sprejem zakona — ne izdaja diplom. 

Naš odbor je predlagal odlok o verifikaciji te šole pogojno s to omejitvijo. 
Če bomo imeli sedaj pred seboj amandma, bo moral odbor ponovno razpravljati 
o tem, ah še vztraja pri svojem predlogu ali pa ga umika. 

Odgovor na anonimko. Anonimno pismo iz Celja je bilo poslano našemu 
odboru. Zato sem ga dala razmnožiti in. poslala samo članom našega odbora. 
Hkrati sem zaprosila sekretarja za prosveto in kulturo, da odgovori, če imajo 
trditve v tej anonimki, ki je dolga tri strani, kakšno realno podlago ali ne. 
Na današnjo sejo našega odbora je predstavnik šole povabil še predstavnika 
študentov iz Celja. Ta je pojasnil, da študenti anonimke niso pisali. Odboru 
je bilo sugerirano, da sploh ne vzame v poštev te anonimke. Mislim, da 
moracm tu nekoliko popraviti tovariša Krefta, ker ni res, da smo anonimko 
v načelu odklonih. Samo povedala sem, da anonimka obstaja, kolikše vrednosti 
pa ji pripisujemo poslanci, naj povedo sami in da o njej ne bomo posebej raz- 
pravljali. Med vsem gradivom, ki smo ga prejeli v zvezi z verifikacijo te šole 
po zadnji seji, je bilo tudi to pismo. Mislim, da noben organ ne sme »a priori« 
zavračati anonimnih vlog. To ne dela noben naš najkompetentnejši organ. Kjer 
se anonimke pojavljajo, so običajno za to dani tudi objektivni, razlogi. Ne 
smemo jih zavračati še celo takrat, kadar anonimke sploh niso osebne, niti 
kakorkoli žaljive, marveč polne predlogov in pripomb. Zato se mi je zdelo 
potrebno, da sekretari,at izreče mnenje, ali ima anonimka realno podlago ah ne. 
Sekretariat je do nekaterih navedb v anonimki zavzel svoje stališče in potrdil 
upravičenost nekaterih trditev, za druge pa je menil, da ni mogoče v tem 
trenutku odgovoriti, ali držijo ah, ne. Preverila naj bi jih komisija, za katero 
smo se že dogovorih. Seveda je imel sekretariat tudi pomisleke glede očitkov 
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pogoste menjave programov. Menjavanje programov pri novi šoli je več ali 
manj normalen pojav. 

Pridružila bi se mnenju poslanca Klančnika, in sicer da pri reševanju 
verifikacije te šole nikakor ni oportuno, da se kakorkoli vpleta v razreševanje 
tega vprašanja, na primer odnos Maribora do Ljubljane. To nikjer ni bilo pri- 
sotno in smo upravičenost verifikacije varnostne šole še dodatno obrazložili. 
Nedvomno je vzrok za to, ker smo imeli premalo časa, da bi imenovali kakršne- 
koli strokovne komisije, ki naj bi verifikacijo opravile vsaj danes, če to ni 
bilo opravljeno že prej. Pri tisti šoli je to bilo opravljeno in nismo imeli niti 
razloga spuščati se v podrobnosti njene verifikacije. 

V glavnem drugih gradiv nismo imeli. Kot sem že dejala, se zdi, kot da 
smo potencirali posamične stvari, kot na primer status študenta, status šole 
glede na to, ali le-ta razvija ali ne razvija znanstveno delo in podobno. Moram 
reči, da smo bili spet toliko dialektiki, da smo v posameznem razreševanju 
problemov lahko šele zagledali celoto. V takih pogojih in s tako omejenim in 
skromnim gradivom nismo mogli ravnati drugače, kot da smo se soočili z 
vsakim posamičnim primerom in jih potem povezovali v celoto. To je bil tudi 
namen in sicer razsvetliti tiste sporne točke, ki obstajajo, oziroma tista odprta 
vprašanja, s katerimi se je srečal odbor. 

Ceno izobraževanja oziroma šolnino smo postavili za obe šoli in ne samo za 
to. Tudi v naših obrazložitvah je to povedano in prav tako tudi v sejnem za- 
pisniku. To je problem, ki zahteva generalno rešitev in ga je težko rešiti samo 
na primeru teh dveh šol. Ima namreč take razsežnosti, da jih sploh ne moremo 
dojeti. Varnostna šola sama opozarja in to pod vplivom gospodarskih organi- 
zacij, da se ji zdi nesmiselno, da inženirje strojništva, elektro-inženirje, grad- 
bene inženirje itd. skratka vse inženirje ustaljenih profilov, izobražujemo z 
družbenimi sredstvi, medtem ko morajo šolanje varnostnih inženirjev, ki oprav- 
ljajo v gospodarskih organizacijah tisto delo, ki ga je družba predpisala z 
ustavo in zakoni, plačevati te organizacije same. 

To je problem, ki so ga postavile gospodarske organizacije in najbrž ni 
nevreden pomisleka. 

Odbor je danes ugotovil, da je dobil še dodatna različna gradiva, različna 
po vsebini mnenj. Moram poudariti, da niso strokovno argumentirana niti 
pozitivna niti negativna mnenja. Odbor je ocenil tudi vse metode, ki se jih je 
poslužila šola. Pod vplivom teh metod in enostranskega informiranja je bilo 
ustvarjeno fiktivno javno mnenje in ustvarjeno neko določeno ozračje, ki po 
našem mnenju ni ugodno, oziroma po mnenju nekaterih poslancev našega odbora 
ni ugodno za trezno razpravo. Glede na to, da so mnenja o integraciji šole z 
ekonomsko fakulteto in tudi mnenja o verifikaciji različna in da je odbor 
doživel S strani šole in nekaterih poslancev diskvalifikacijo, je bilo v odboru 
sproženo vprašanje, če ne kaže umakniti predlog odloka. O tem predlogu se 
je vsak poslanec izjavil in je bilo stanje 4 :4. Zato smo odlok kljub temu pred- 
lagali. 

Ne vem, če je razprava bistveno pripomogla k razjasnitvi. Bojim se, da smo 
še zmeraj ostali vsak na svojem bregu in vsak posluša svoj odmev. Zato se tudi 
bojim, da bo z odgovornostjo, ki si jo odbor nalaga s sprejemom te verifikacije, 
prevzel še eno odgovornost, za katero nima materialnega kritja v argumentih. 

Odbor se je torej odločil za predlog v obliki, kakršna je predložena. Ce 
obstaja amandma, bi moral odbor ponovno razpravljati o tem, ali še vztraja 
na odloku ali ne. 
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Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Besedo ima Jože 
Florjančič. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne bi razpravljal neposredno o materiji, ki je na dnevnem redu, vendar se mi 
zdi, da so bile izrečene tri stvari v tej razpravi, ki bi morale biti primerno 
kvalificirane. 

Tovarišica Ulrihova je govorila o tem, da je odbor imel na razpolago samo 
politična mnenja. Jaz sem institucije, ki so tu navedene, vedno jemal bolj kot 
strokovne in ne kot politične, čeprav se to ne da povsem ločiti. Vendar so tu 
navedene ekonomska fakulteta, univerza v Ljubljani, visoka ekonomsko-komer- 
cialna šola in gospodarska zbornica. Najbrž so to za nas in za naše delo v skup- 
ščini strokovne institucije. Vse te so dale pozitivno mnenje, razen univerze v 
Ljubljani, ki pravi, da ni bilo dovolj časa za odgovor in da bi bilo dobro tudi 
to strokovno prej preveriti. Ne glede na to, da tudi tu obstaja določena evolucija 

Bilo je postavljeno vprašanje anonimke. Ali je lahko anonimka podlaga za 
delo odborov v skupščini ali ne? Iz razprave tovariša Remca je bilo razvidno, 
da ni vedel, ali je anonimka ali ne, ker je bila pač podpisana skupina študentov. 
Vprašanje je torej, če bomo obravnavali anonimko v delu skupščine tako kot vse 
drugo gradivo in ga pošiljali pristojnim odborom in drugim poslancem kot 
material in pri tem povedali, da je to anonimka. 

Zdi se mi, da bi morali povedati, da je to anonimka in da se je poslanci 
potem temu primerno tudi poslužujejo. Sicer pa imamo tudi komisijo za prošnje 
in pritožbe in zato takšne vloge najprej sodijo k njej in šele potem k drugim 
organom. 

Bilo je rečeno, da obstaja amandma in če se ta sprejme, umikamo odlok. 
Treba je vprašati, če lahko naša skupščinska praksa to prenese, ker to lahko 
pomeni povsem novo kvaliteto dela, če lahko tako rečem. Potem bo namreč 
vsak tisti, ki bo predlagl odlok ali zakon, bo pa dan k temu odloku ali zakonu 
amandma, dejal, da odlok oziroma zakon umika. Tp je najbrž tudi oblika 
takega ali drugačnega pritiska. Naj mi ne bo prehudo zamerjeno, vendar se 
mi zdi, da sem moral prav zaradi nadaljnjega dela skupščine opozoriti na te tri 
stvari. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi razpravljati? Prosim, besedo 
ima dr. France Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Zato, da ne bi ostal med nami nesporazum, ker sem slišal med odmorom 
pripombe, da je predstavnik izvršnega sveta zavzel drugačno stališče kot 
prosvetno-kulturni zbor in kot ga je zavzel v tem zboru, moram povedati, da je 
stališče izvršnega sveta, ki sem ga tukaj obrazložil, takšno, da se verifikacija 
opravi na osnovi 94. člena zakona o visokem šolstvu znotraj enoletnega roka, 
ki ga ta zakon predvideva. Izvršni svet v tem smislu podpira predlog odloka, ki 
je bil temu zboru predložen s popravki zakonodajno-pravne komisije. To se 
pravi, da se pod točko 1. besedilo spremeni tako, da ni več potrebe za besedilo 
pod točko 2, glede naziva pod točko 3 pa besedilo ostane. V razpravi sem dejal, 
da je za izvršni svet bistveno vprašanje verifikacija, dočim je mogoče drugo 
vprašanje urediti tudi na drug način. Zdaj vidim, da je to vprašanje postalo še 
bolj aktualno po izvajanju tovarišice Atene, ker izvršni svet ne more sprejeti 
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stališča, da bi se verifikacija vezala pogojno s tem, ali je 3. točka o nazivu 
vsebovana v odloku ali ne. 

Predsednik Miran Goslar: Glede zadnjega vprašanja, ki ga je spro- 
žil tovariš Florjančič, bi rekel samo to, da predlagatelj lahko umakne vsak pred- 
log zakona ali odloka, dokler traja razprava, ne pa potem, ko se začne glaso- 
vanje. Proceduralno gledano ima odbor torej pravico, da zahteva zasedanje in 
da eventualno še umakne zakon in ne pozneje, ko bi bil morda že kakršenkoli 
amandma izglasovan, ali pa bi začeli z glasovanjem. Tovariš Zdenko Roter 
se javlja k besedi. 

Zdenko Roter: Nisem se nameraval oglasiti, vendar ugotavljam, da 
je ozračje, ustvarjeno v zvezi z debato o tem odloku, zares neugodno. Skuša se 
ustvariti vtis, to so moji osebni zaključki, kot da so sile, če smem, tako reči, 
polarizirane, in sicer v tem smislu, da so eni za šolo, drugi proti njej, da eni 
razumejo potrebe gospodarstva, drugi pa teh potreb po novem profilu ne 
razumejo. Vse to pa v okviru, ali je naziv »inženir organizacije« pravilen ali 
ne, oziroma, ali naj ostane tretja točka v odloku ali ne. K temu bi bilo treba 
dodati, da je tisti, ki v celoti sprejema brez vsakih pomislekov iniciative, 
povezane s predlogi višje šole za organizacijo delo, napreden, kdor pa ima 
določene pomisleke, seveda ni napreden in je nazadnjaški. Po mojem je to 
nesmisel. 

Moje stališče je naslednje: Za to sploh ne gre. Družbena koristnost in 
utemeljenost dela, ki ga razvija ta šola, je nesporna. Vendar je treba, da v 
našem zboru postopoma enakopravno z vsemi ustanovami, z vsemi predlogi in 
iniciativami ter, da postopamo zakonito. Zato bom glasoval za odlok kakor 
ga je predlagal odbor z dodatki, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Tovariš Cesnik se 
javlja k besedi. 

Janko Cesnik: Tovariš predsednik! Samo še kratko pojasnilo, ker 
se debata približuje koncu. Tudi naša komisija in jaz osebno nimamo nobenega 
razloga dvomiti v to, da je ta šola koristna in potrebna. Mislim, da o tem 
ni bilo govora. Mi smo samo opozorili na to, da so določene pomanjkljivosti 
v zvezi z verifikacijo, medtem ko se glede koristnosti šole za naše gospodarstvo 
v celoti strinjam z izvršnim svetom. Tu nimamo nobenih pripomb. Opozorili 
smo na pomanjkljivosti, kar je naša naloga in tudi moja, da skupščina ne 
sprejme nezakonitih aktov. Zatorej se mi zdi dejiansko nekoliko nelogično 
stanje, da se tovariši poslanci, ki so predlagatelji amandmaja, dejansko za- 
vzemajo za neko nezakonito določbo v predpisu. Ne apeliram nase, na svoje 
mnenje, lahko se tudi jaz zmotim kot vsi in prav tako tudi naša komisija, 
poudarjam pa, da smo se za ta primer posvetovali pri najvišjih pravnih 
instancah v republiki in da smo povsod dobili jasna stališča, da je to nezakonito. 
Torej, če skupščina smatra, da lahko sprejme ta amandma, čeprav je nezakonit, 
potem ne vem, če bomo še delovali v smislu ustave in zakonov, ali pa ne bomo 
več delovali, oziroma bomo delovali po nekem našem trenutnem nagnjenju, 
kar seveda ni v skladu z našimi stremljenji, z našim programiranjem in 
s celotnim našim sistemom. 
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Predsednik Miran Goslar: Tovariš Svetelj, glede na to, ker je to 
vprašanje vprašanje zakonitosti oziroma nezakonitosti amandmaja, ki ste ga 
predlagali in kar je še posebej poudaril predsednik z ak ono d a j no-pr avne ko- 
misije, vas vprašam, če še vztrajate pri amandmaju? 

Franc Svetelj : Tovariš predsednik! Ko smo obravnavali ta amandma, 
nismo razumeli, da bi vztrajali pri neki nezakonitosti, pač pa sem izrecno 
poudaril v svoji obrazložitvi, da želimo, da se to vprašanje čimprej zakonsko 
uredi. Ker smo dobili informacijo od republiškega sekretarja za prosveto in 
kulturo, da je ta predlog v pripravi, mi je prav žal, ker se tovariš sekretar 
danes v razpravi še ni oglasil in povedal, kako daleč je ta predlog pripravljen. 
Zato predlagam, da zbor pove svoje mnenje o tem amandmaju. 

Predsednik Miran Goslar: Torej vztrajate pri amandmaju? (Da.) 
Tovariš Forte ima besedo. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne 
moremo se strinjati s kvalifikacijami ali bolje rečeno z diskvalifikacijami, ki so 
bile izrečene s strani zadnjih dveh govornikov. Ce se nekdo za nekaj zavzema, 
se mu podtakne, kot je že bilo rečeno, da so eni napredni, drugi pa ne. Govoril 
sem o tem, da se bomo morali odločiti ali za eno ali za drugo solucijo. Tudi 
pri drugih nisem razumel te diskusije v tej smeri, da zahtevajo popularizacijo 
o tem, da je tisti, ki je za šolo, napreden, in tisti ki ni pa nazadnjaški. 

Ne morem sprejeti tega, da je tovariš predsednik zakonodajno-pravne 
komisije okvalificiral že sam amandma kot nezakonit in da bi zaradi tega 
skupščina sprejemala predpis, ki bi bil nezakonit. Doslej tega odloka nismo 
imeli, se pravi, da smo imeli zakonito stanje. Imamo pa organe, ki tako 
zakonito stanje lahko spremenijo. In če vztrajamo pri 3. točki tega odloka, ne 
vidim, v čem se to stanje spremeni. Ce je potrebno to prepovedati in če je 
nezakonito izdajanje teh diplom, potem naj to prepovedo organi, ki so za to 
pristojni. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariši, prosim, da končamo to raz- 
pravo, vsaj v takem smislu kot se je sedaj razvila, ker v bistvu to ni več 
vsebinska razprava, marveč vprašanje prestiža, kdo in kako zagovarja do- 
ločene tendence in določena stališča, ki si jih je nekdo postavil. Prosim, 
tovarišica Ulrihova, da na kratko pojasniš stališče vašega odbora. 

Besedo ima Ela Ulrih, predsednica odbora za prosveto in kulturo. 

Ela Ulrih-Atena: Tovariš predsednik, samo pojasnilo. Izgleda, da 
me tovariš Florjančič ni prav razumel. Anonimno pismo je bilo kot anonimno 
poslano samo članom našega odbora. Tovariš Remc ni član našega odbora in ne 
vem, kako je to pismo dobil, niti kako ga je razumel. Pri nas je bilo to pismo 
deklarirano kot anonimno pismo. 

Predsednik Miran Goslar: Javlja se tovariš Slavko Bohanec, repu- 
bliški sekretar za prosveto in kulturo, 

Slavko Bohanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oglašam se predvsem zaradi tega, ker je tovariš Svetelj omenjal tudi moje ime. 

Stališče sekretariata za prosveto in kulturo glede 3. točke je bilo posre- 
dovano v našem pismu takole: Strinjamo se z določilom 3. točke in to iz 
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razloga, ki ga navajamo. Namreč, da nameravamo rešiti vsaj z naše strani 
sporno vprašanje tako, da predložimo predlog za izdajo tega predpisa. Ta 
predlog za izdajo zakona bo, to je predvsem hotel vedeti tovariš Svetelj, te 
dni poslan v skupščino. To je en razlog. 

Drug razlog, ki ga pa v pismu nismo navedli, pa je: V bistvu smo se 
strinjali s 3. točko tudi zategadelj, ker smo menili, če bo postopek po tem 
predpisu hitro sprožen in. hitro izveden, da se potem lahko hitro reši tudi 
vprašanje naziva kranjske šole in v roku, ko mora diplome tudi adekvatno 
urediti. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Gosi ar: Lahko smatram, da j e razprava za- 
ključena. 

Iz razprave povzemam glede na predloge, ki so bih dani, da ideja tovariša 
Cesnika, da bi sprejeli spremembo zakona o visokem šolstvu glede podalj- 
šanja roka, ni doživela podpore in kot takšna tudi ni več predmet nadaljnje 
obravnave. 

Imamo torej amandma k predlogu odloka, ki ga je predložil tovariš 
Svetelj in besedilo odloka. Ali lahko glasujemo? Mislim, da vam je situacija 
jasna v tem smislu, da odlok, kakršen je predlagan, vključuje v bistvu samo 
dve točki. Prva je, da višja šola za organizacijo dela v Kranju z organizacijskimi 
enotami na območju SR Slovenije izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon o 
visokem šolstvu. Druga oziroma bivša tretja točka pa je smiselno v tem, da 
»dokler ne bo ustrezen zvezni ali republiški zakon določil strokovnega naslova 
za diplomante višje šole za organizacijo dela v Kranju, šola ne more izdajati 
diplomantom diplom s strokovnim nazivom »inženir organizacije dela«.« 

Tak je torej predlog odbora. Ta predlog pa že vključuje amandmaje, ki 
jih je dala zakonodajno-pravna komisija. 

Najprej moramo glasovati o .amandmaju tovariša Svetelja in skupine po- 
slancev, da se ta druga oziroma tretja točka črtata, se pravi, da odpade 
določilo, da »šola ne more izdajati diplomantom diplom s strokovnim nazivom 
»inženir organizacije dela«.« 

Glasujemo torej najprej o amandmaju, da se ta točka črta. Kdor je za ta 
amandma, naj prosim dvigne roko. (22 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(32 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev dvigne roko.) 
Amandma ni dobil potrebne večine glasov. 

Glasujemo o odloku. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (En poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(3 poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je odlok o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v 
Kranju z večino glasov sprejet. 

Predlagam, da preidemo na 2. točko dnevnega reda, to je na 
poslanska vprašanja. 

Najprej imamo poslansko vprašanje Mile Vižintina z dne 25. 2. 1970. Od- 
govoril bo Lojze Blenkuš, direktor strokovne službe cestnega sklada SR Slo- 
venije. 

Lojze Blenkuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Glede na racionalizacijo časa smatram, da vprašanje ni treba posebej brati, 
ker je bilo posredovano vsem poslancem in zato samo odgovarjam na zastavljena 
vprašanja. 

8 
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Odgovor na prvo vprašanje: Skupščina SR Slovenije je 10. marca 1969 
sprejela odlok o finančnem programu za financiranje projektiranja novih cestnih 
odsekov v Socialistični republiki Sloveniji. Po tem odloku naj bi izdelali razne 
študije za proučitev prometa, razvoja cest, ekonomskih načel in tehnične 
rešitve za gradnjo novih cest. Za trase hitrih cest naj se izdelajo programi, 
deloma idejni projekti, za nekatere odseke hitrih cest pa tudi glavni projekti. 
Ker pripravljamo podronejše poročilo v smislu odloka o realizaciji omenjenih 
del in o potrebnih novih nalogah, dajem le grob prikaz. 

Studijske naloge so v glavnem opravljene 92i0/o- Potrebno bo razširiti 
program in opraviti še nekatere dodatne naloge s pozicije študij za približno 
3 milijone dinarjev, predvsem glede na zahtevo mednarodne banke za obnovo 
in razvoj. Investicijska preddela po citiranem odloku so delno opravljena, delno 
v teku, nekatera pa še v fazi oddaje. 

Podrobneje je stanje takole: investicijski programi po odloku 517 km; 
izvršeno 247, v delu 270. Idejni projekti po odloku 480 km; izvršenih je 42, v 
delu 38, v pripravi za oddajo 300. Glavni projekti 93 km; izvršeno 93. Izdelana 
sta bila glavna projekta za odseka Hoče—Leveč in Vrhnika—Postojna—Razdrto 
oziroma krak v Senožeče, kjer je komisija mednarodne banke za obnovo in 
razvoj izrecno svetovala, da se izdela projekt do cepitve smeri pri Senožečah. 
Idejni projekti so deloma že izdelani in v razpravi, ostali pa so v postopku za 
oddajo. Študija za predor skozi Karavanke je v delu. 

Odgovor na drugo vprašanje: Drugo vprašanje se nanaša na objavo' o 
sestanku v Sežani, ki je bil 30. januarja 1970. V pojasnilo moram navesti, da so 
tekli razgovori v okviru mešanega odbora, vodila pa sta jih predsednika gospo- 
darske zbornice SR Slovenije in Trsta. Mešani odbor vabi k delu po lastni 
uvidevnosti sodelovce — strokovnjake. Na sestanku 30. januarja 1970 so na 
primer sodelovali delavci cestnega sklada, ne predstavniki, marveč samo stro- 
kovnjaki — projektanti. Na izrecno željo predsedujočega je sodelavec cestnega 
sklada inž. Rudolf Cimolini pojasnil ukrepe in več ali manj brezuspešne po- 
skuse, da bi dosegli sporazume s pristojnimi zveznimi organi SFRJ in Italijo 
o bodoči ureditvi avtocestnih prehodov do meje. Podatek o projektiranju cest- 
nega odseka proti Sežani se nanaša samo na dosedanje študije. Izrecno na- 
vajam načrt razvoja cestnega omrežja, ki je sedaj v javni razpravi in potrebo 
projektiranja odseka Senožeče—Sežana v smislu zahtevka mednarodne banke. 
Cestni sklad SR Slovenije doslej nima sklenjene pogodbe o tem projektu, ker 
bo potrebna poprejšnja odobritev skupščine. Ne samo zahteva mednarodne 
banke, tudi ostala situacija nujno narekuje razširitev omenjenega programa 
projektantskih del. Naj omenim le novi prehod avtoceste pri Novi Gorici, za 
kar je v postopku posebna pogodba med skupščino občine Nova Gorica in 
cestnim skladom o sofinanciranju podrobnih projektov ceste in ureditve mej- 
nega prehoda. V zvezi s tem obstaja tudi dodatni zahtevek po izdelavi glavnega 
projekta za avtocesto na odseku Nova Gorica-Ajdovščina, namesto dosedanjega 
idejnega projekta, ker kot sem že rekel, omenjeni program oziroma odlok o 
finančnem programu tega projektiranja ne vsebuje. Bo pa posebej citiran 
v našem poročilu o letni realizaciji in predlogu razširitve programa za naprej. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Imamo še vprašanje Ivana Krefta z dne 
2. marca 1970. Nanj bo odgovoril Marjan Dolenc, član izvršnega sveta. 
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Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš Kreft je postavil naslednje vprašanje: »Vprašujem, kako namerava 
ukrepati Socialistična republika Slovenija, da v bodoče ne bi bilo kršitev 
skupnih dogovor? Pri tem mislim na večjo doslednost v izvajanju gospodarske 
in družbene reforme, katere namen je bil stabiliziranje gospodarstva, česar pa 
nismo dosegli.« Na to vprašanje dajem naslednji odgovor: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije namerava tudi v bodoče spoštovati 
skupne dogovore in isto zahtevati tudi od drugih. Prizadeval si bo, da gospo- 
darski razvoj ne bo potekal ob nesorazmerno velikem porastu cen, ker smo 
prepričani, da je stabilizacija gospodarstva eden temeljnih in nepogrešljivih 
elementov družbenoekonomske reforme. Pri tem bo poleg ukrepov tekoče 
ekonomske politike zlasti pomembno delo in sodelovanje SR Slovenije pri 
sestavi in izvajanju načrtov za družbenoekonomski razvoj za razdobje 1971— 
1975 tako v Sloveniji kot tudi v Jugoslaviji. 

Predsednik Miran Goslar : Tovariš Dolenc, prosim te, če lahko od- 
govoriš še na poslansko vprašanje Rada Pušenjaka z dne 7. marca 1970. 

Marjan Dolenc: Tovariš Rado Pušenjak je postavil vprašanje, ali ne 
smatra izvršni svet, da je šla trgovina glede zaslužkov vsaj pri nekaterem indu- 
strijskem blagu predaleč in, ali ne bi bilo nujno potrebno na primeren način 
zavarovati proizvodnjo glede na neupravičeno visoko zviševanje oen industrij- 
skega blaga v trgovini in zavarovati seveda tudi potrošnika. 

Izvršni svet izhaja pri svojih ukrepih iz osnovnega spoznanja, da je delo- 
vanje tržnih zakonitosti temeljni element samoupravnega družbenoekonmskega 
sistema v Jugoslaviji. Gibanje cen nastaja praviloma kot nezaželena posledica 
neusklajenih strukturnih odnosov in proporcev v prooesu ekonomske repro- 
dukcije. Z admimstratrvnimi ukrepi na trajen način teh gibanj ne moremo 
obvladati. Zato naj bi imela neposredna intervencija in zaščita kateregakoli 
področja le začasno in izjemno vlogo>. Kljub takšnemu načelnemu pristopu pa 
izvršni svet v sedanjem obdobju pazljivo spremlja vsa tržna gibanja. Nudil bo 
podporo in pozitivno deloval za uvedbo nekaterih ukrepov, s katerimi bi zavrli 
nesorazmerno zviševanje cen, zlasti tam, kjer to prizadene skupine prebivalcev 
z nižjimi osebnimi dohodki. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Ima še kdo kakšno dodatno vprašnje? Be- 
sedo želi Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Naj postavim dve kratki dopolnilni vprašanji. Postavil sem 
vprašanje predvsem glede cen in inflacijskih pojavov. Temu, da bi krili primanj- 
kljaj z denarno emisijo, je vztrajno in najodločneje nasprotoval pokojni Boris 
Kraigher, ki je bil v jugoslovanskem merilu eden glavnih pobudnikov gospo- 
darske in družbene reforme. Ko je ugotovil, da je prišlo kmalu po reformi 
neupravičeno v obtok 125 milijard S dinarjev, je ogorčeno protestiral. Danes pa 
skušamo tako protireformsko prakso legalizirati. Zato vljudno sprašujem, kakšne 
ukrepe sta izvršni svet in predsedstvo naše skupščine pripravljena predlagati 
najvišjim forumom, da bi končno prenehali reševati z denarno emisijo ne- 
smotrno poslovnost tako v gospodarstvu kot v negospodarstvu? Dalje vprašujem, 
ah je v skladu z dogovorom o reformi, s samoupravljanjem in nagrajevanjem po 
delu, da je bila SR Slovenija z zveznimi obveznostmi v letu 1969 bolj občutno 

8» 



116 Republiški zbor 

obremenjena kot v letu 1968? Pri tem niti ne mislim na dodatno škodo, ki jo 
slovenskemu gospodarstvu in denarnim varčevalcem povzroča inflacija. 

Predsednik Mir an Goslar: Na vprašanje bo odgovoril Marjan Dolenc. 

Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, to variš i ce in tovariši poslanci! 
Tovariš Kreft je postavil dodatno vprašanje in odgovarjam seveda samo na tisti 
del, ki zadeva našo dejavnost, to je dejavnost izvršnega sveta glede na probleme, 
ki nastajajo v našem gospodarstvu na področju stabilizacije' oziroma ne- 
stabilnosti. 

Moj odgovor je zelo kratek. Tovarišu poslancu na konkretno zastavljeno 
vprašanje lahko zatrdim, da se je izvršni svet Skupščine SR Slovenije v svojih 
dosedanjih prizadevanjih vedno ravnal po tistih načelih, ki jih je začrtala 
družbenoekonmska reforma in tudi pokojni tovariš Kraigher kot eden njenih 
tvorcev. Razumljivo je, to je poznano tudi tovarišu poslancu, da je Jugoslavija 
sestavljena iz več republik in da je izvršni svet samo eden izmed tvorcev skupne 
ekonomske politike na tem prostoru. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Pušenjak nima dodatnega vpra- 
šanja? (Ne.) 

Na poslansko vprašanje Gregorja Klančnika bo odgovoril Ivan Zupan na 
prihodnji seji, glede na to, da bo treba zbrati še nekatere dodatne podatke 
in informacije, ki bodo pripomogle k bolj temeljitemu odgovoru na to vprašanje. 

Imamo poslansko vprašanje Rada Pušenjaka z dne 7. marca. Nanj bo 
odgovorila Zora Tomič, članica izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
tovariš Rado Pušenjak je vprašal izvršni svet v zvezi z odpravljanjem socialnih 
razlik v naši družbi in z njegovim programom dela za izvajanje resolucije prve 
konference Zveze komunistov Slovenije o tem programu. 

Izvršni svet nima posebnega programa dela za izvajanje resolucije prve 
konference Zveze komunistov Slovenije o tem problemu kot tudi ne o drugih, 
v tem dokumentu navedenih vprašanjih in problemih. Ugotovitve in stališča, 
ki jih vsebuje ta pomemben družbeno-politični dokument, so kljub temu 
stalno prisotna pri delu izvršnega sveta tako pri predlaganju kot tudi pri 
izvajanju ukrepov in nalog, ki so sestavni del njegovega delovnega programa. 
O tem, koliko je izvršni svert uspel duh in črko resolucije vgraditi v svoje delo, 
se bo tovariš poslanec najbolje prepričal sam pri konkretni obravnavi posa- 
meznih ekonomsko in socialno-političnih problemov. Lahko bo torej vplival 
na to, da bo v našem snovanju našla pot in mesto tudi resolucija prve 
konference Zveze komunistov Slovenije. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Imamo še štiri vprašanja, in 
sicer dvoje vprašanj Jožeta Deberška in dvoje vprašanj Ceneta Matičioa. Ker 
poslanca nista prisotna, prelagamo odgovor na ta vprašanja na prihodnjo sejo. 

Ali je tovariš Đoris Jare prisoten? (Da.) Na njegovo vprašanje bo od- 
govoril Lojze Blenkuš. 

Lojze Blenkuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec tovariš Boris Jarc je postavil poslansko vprašanje v zvezi z vzdrže- 
vanjem ceste I. reda Maribor—Ptuj. Odgovor bi bil tale: 
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Vzdrževanje in rekonstrukcija cest I., II. in III. reda se v Sloveniji za 
obdobje 1967—1970 vrši v skladu in na podlagi srednjeročnega programa, ki ga 
je v letu 1967 potrdila Skupščina SR Slovenije. V tem programu je določena 
politika vzdrževanja! in rekonstrukcij cest v Sloveniji, na podlagi katere se bodo 
v letu 1970 opravila še preostala dela srednjeročnega programa. 

Podrobnejši program del je razviden iz finančnega načrta cestnega sklada 
za leto 1970, ki je že predložen Skupščini SR Slovenije v potrditev. V predlogu 
programa cestnih del niso posebej predvidena sredstva za popravilo zimskih 
poškodb na cestah. Po prvih znakih odjuge so se pojavile sorazmerno velike 
poškodbe asfaltnih vozišč. Te poškodbe še niso dokončne, ker odjuga še ni 
končana. Zaradi tega tudi še ni mogoče določiti programa saniranja teh poškodb. 
Ugotavljamo pai, da so se poškodbe pojavile v veliki meri na odsekih, kjer je 
asfalt dotrajan:. Manjše poškodbe, ki jih ne bo mogoče sanirati v okviru pred- 
videnih obnov, bo treba odpraviti v okviru tekočega vzdrževanja. Večje pa 
sanirati iz sredstev rezerve sklada. Ta pa je minimalna, saj znaša po predlogu 
finančnega načrta le 4 milijone dinarjev. Poslansko vprašanje se nanaša na 
cesto med Mariborom in Ptujem, ki predstavlja 24. odsek ceste I. reda 1/3 in 
katere celotna dolžina znaša 112,4 km. 

Na navedeni cesti so se v letošnjem letu, podobno kot v minulem, pojavile 
poškodbe na asfaltnem vozišču. Razen rednega vzdrževanja na omenjeni cesti 
niso bila predvidena večja dela, to je modernizacija v srednjeročnem planu. 
V letu 1969 je cestni sklad na cesti 1/3, to je ta cesta, predvsem na odseku 
Maribor—Ptuj, financiral dela za krpanje asfaltnega vozišča. Sredstva rednega 
vzdrževanja so znašala 900 000 din. Za obnovo tamponskega sloja ter napravo 
asfaltnega vozišča, to je modernizacijo na najbolj poškodovanih mestih na 
skupni dolžini 6,4 km, je bilo na odseku Maribor—Ptuj porabljeno 3 milijone 
din izven rednega programa del zaradi slavnostne otvoritve HSDL. Temeljita 
sanacija zimskih poškodb, ki bi zajela najslabše odseke omenjene ceste, bi po 
sedanji oceni zahtevala dodatnih 6,6 milijona din izvenplanskih sredstev. 

Strokovne službe cestnih podjetij in cestnega sklada SR Slovenije bodo 
v kratkem ugotovile stanje zimskih poškodb na celotnem cestnem omrežju I., 
II. in III. reda in sestavile skupaj s predstavniki skupščin program za njihovo 
sanacijo. Ker bo šlo pri tem tudi za sredstva iz rezerve, bo program predložen 
v odobritev tudi upravnemu odboru cestnega sklada SR Slovenije. 

Predsednik Miran Goslar: Tudi poslanec Tone Rerac bo dobil od- 
govor na svoje vprašanje z dne 25. februarja na prihodnji seji. S tem so 
dosedanja vprašanja izčrpana. Prosim, ali imate kaka nova vprašanja? Tovariš 
Mirko Zlender želi besedo. 

Mirko Zlender: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! V zvezi z 
odgovorom tovariša Blenkuša bi postavil dodatno vprašanje. 

Ne zadovoljuje me nikakršno prepričevanje in dokazovanje, kaj je v okviru 
programa in kaj ni ob dejstvu, da bodo ceste I. reda v Sloveniji in sicer ceste 
Ormož—Maribor, oziroma del ceste Ptuj—Maribor in celotna cesta Maribor— 
Ptuj postale v letu 1970 makadamske. Cestno podjetje v Mariboru izjavlja, da 
ceste ob takih sredstvih kot jih predvideva srednjeročni program za investi- 
cijsko in redno vzdrževanje, ne more zakrpati, pač pa bo vso cesto preoral 
in jo spremenil v makadamsko ter jo nasul z gramozom. 
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Imamo preoej cest II. in III. reda v Slovenskih goricah, ki so praktično 
neprevozne in neprehodne. Gre za ceste v občini Lenart in Maribor. Tovariši, 
mislim, da je absurd govoriti o neki modernizaciji ali novogradnji kakršnihkoli 
cest, če mi tega, kar imamo, ne moremo več vzdrževati tako, da bi lahko ljudje 
po njih hodili oziroma se vozili. Konkretno gre za odsek — morda bo to iz- 
gledalo nekoliko lokal-patriotsko, ker poznamo razmere — ceste Jarenina—Ma- 
ribor, ki bo zaprta za ves avtobusni promet. Isto velja za cesto Malečnik— 
Maribor, kjer se dnevno vozi v šolo in v tovarne približno 1 300 ljudi. 

Mislim, da je treba tako politiko cestnega sklada, ko sem že dobil infor- 
macijo, kakšna je predvidena delitev sredstev za leto 1970, absolutno spre- 
meniti. Cestni sklad mora pogledati razmere na teh cestah, o katerih sem 
govoril, da ne govorim o cesti Konjice—Slovenska Bistrica, ki je prav tako 
cesta I. reda in polna lukenj. Sele takrat, ko bi se cestni sklad na mestu samem 
prepričal o stanju, naj bi predložil program, ki se ga verjetno ne bi bilo treba 
držati kot pijanec plota. Pred štirimi leti verjetno ni nihče računal niti na 
zimo niti na veliko obremenitev, kateri so podvržene te ceste. Verjetno je 
stanje na teh cestah prav zaradi prevelike obremenitve in zaradi nenavadne 
zime v letošnjem letu postalo takšno, kakršno je. To se pravi, da so ceste 
praktično neprevozne. Prosil bi, da bi prišlo na prihodnjo sejo zbora tudi 
vprašanje vzdrževanja cest I., II. in III. reda v letu 1970 glede na cestni 
program oziroma program cestnih investicij v letu 1970. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Zlender, prav to imamo- na 
dnevnem redu seje, ki je sklicana za 2. april. Obravnavah bomo namreč 
finančni načrt cestnega sklada za letošnje leto. 

Mirko Zlender : Predlagam, da strokovne službe poprej pregledajo 
te najbolj kritične točke na cestah v Sloveniji. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim, tovariš Lešnik. 

Zoran Lešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne bi ponavljal tega, kar je dejal tovariš Zlender, vendar bi rad imel odgovor 
na naslednja konkretna vprašanja v zvezi s cestami: 

1. Ali je res, da je glavni vzrok propadanja cest v večji obremenjenosti in 
preskromni vsoti denarja za vzdrževanje, ali pa so slabosti tudi znotraj delovne 
organizacije, to je cestnega podjetja, ki je zadolženo za vzdrževanje republiških 
cest, ali pa morda tudi znotraj republiškega cestnega sklada? 

2. Ah obstaja možnost, da bi se za republiške ceste dodelilo letos nekaj 
več denarja kot prejšnja leta? To je nujno, sioer nekatere ceste ne bodo več 
prevozne. 

3. Ali kdo kontrolira porabo denarja, ki ga dobijo cestna podjetja od 
republiškega cestnega sklada za vzdrževanje republiških cest in kakšne so 
ugotovitve? 

4. Ali obstaja možnost, da bi se dodelile ceste III. reda v upravljanje 
krajevnim skupnostim, seveda pod pogojem, da bi le-tem dodelili za km ceste 
vsaj toliko denarja kot ga dobijo sedaj cestna podjetja? 

Zal predsednika izvršnega sveta ni tukaj, vendar bom izrazil željo vo- 
livcev. V imenu volivcev vabim predsednika republiškega izvršnega sveta, to- 
variša Staneta Kavčiča, da po možnosti čimprej obišče Slovenske gorice in se 
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osebno prepriča, kakšne so ceste in tudi o tem, kako nekoč lep del slovenske 
domovine tone v nerazvitost. 

Statistični podatki o stanju slovenske živinoreje so iz meseca v mesec bolj 
zaskrbljujoči. V Sloveniji je že okoli 90 000 govedi manj kot pred štirimi leti. 
Zaskrbljujoče je, da se zmanjšuje število osnovne črede in da se vse to dogaja 
v času, ko je z evropsko gospodarsko skupnostjo sklenjena pogodba o izvozu 
živine in mesa in ko smo tik pred novo poletno turistično sezono. Vem, da 
stanja v živinoreji ni mogoče in ne bo mogoče izboljšati v nekaj tednih ali 
mesecih. Vem tudi, da nisem prvi, ki sprašujem in s tem hkrati opozarjam 
odgovorne na posledice, ki bodo nastale zaradi neurejenih razmer v slovenski 
živinoreji. 

Ker je stanje resnično zaskrbljujoče, si dovoljujem vprašati: Kaj pripravlja 
republiški izvršni svet in kaj namerava narediti, ker vemo, da dosedanji ukrepi 
niso ugodno vplivali na izboljšanje razmer v živinoreji, da bi preprečili na- 
zadovanje v govedoreji in da bi se omogočilo slovenskim živinorejcem, da bi 
resnično zakoračili na pot načrtnega napredka? Poudarjam, načrtnega napredka 
in ne stihijskega1. Prosim tistega, ki bo danes ali kdajkoli pozneje odgovoril na 
zastavljeno vprašanje, da bi odgovoril stvarno. Polovičnih, šablonskih ah iz 
rokava stresenih odgovorov smo že vsi preveč vajeni in so v resnično kritičnem 
stanju slovenske živinoreje, nevzdržni. 

Naslednje vprašanje: Na zadnjem zasedanju republiškega zbora je član 
republiškega izvršnega sveta dr. Ernest Petrič odgovoril na poslansko vprašanje 
Rada Pušenjaka v zvezi z vsebino revije Problemi. Z odgovorom dr. Petriča 
nisem zadovoljen, pa ne samo jaz, temveč številni drugi. Osebno menim, da 
republiškemu izvršnemu svetu res ne bi smelo biti vseeno, kaj v Sloveniji 
objavljamo in prodajamo', še zlasti ne, če za tako objavljanje trosimo denar 
republiškega proračuna. Menim namreč, da je bilo tistih nekaj več kot 30 
milijonov S dinarjev, kolikor jih je lani dobilo uredništvo revije »Problemi«, 
dodeljenih skladu za pospeševanje založniške dejavnosti iz republiškega prora- 
čuna, Torej je to denar vseh nas in nam zaradi tega ne sme in ne more biti 
vseeno, kako in zakaj se denar porablja. 

Nadalje je nerazumljivo, da dobi na primer revija Problemi kar 30 mili- 
jonov S dinarjev dotacije — letos je zahtevek še za okoli 50°/o večji — katere 
naklada ne dosega niti 30 000 izvodov in v kateri se izživlja s svojim izpovedo- 
vanjem peščica ljudi, hkrati pa sklad za pospeševanje založniške dejavnosti ni 
odobril niti dinarja strokovni reviji, ki izhaja v skoraj enkrat večji nakladi kot 
Problemi in je namenjena strokovnemu seznanjanju in izobraževanju strokov- 
njakov. Ker sem prepričan, da je ob taki neprimerni porabi denarja, takih in 
podobnih primerov še več, prosim za odgovor na naslednja vprašanja: 

Kdo je lansko leto odobril denarno pomoč iz sklada za pospeševanje založ- 
niške dejavnosti in katerim uredniškim hišam so bile prošnje zavrnjene? 

Kakšna bo letos politika sklada pri reševanju prošenj in kakni so osebni 
dohodki in avtorski honorarji pri revijah in časopisih, ki jih sofinancira sklad 
za pospeševanje založniške dejavnosti? 

Predsednik Miran Goslar : Besedo ima dr. Vojan Rus. 

Dr. Vojan Rus: Spoštovani tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, 
da zastavim vprašanje o nekaterih aktualnih stvareh gospodarskega načrto- 
vanja. Iz tiska so bile razvidne težave v razpravah zveznih organov o smernicah 
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za sestavo srednjeročnega načrta Jugoslavije. Poleg tega nimamo točnejših 
poročil o deležu republik v teh razpravah. Ni sprejemljiva teza, da se vsaka 
republika najustrezneje udeležuje zveznega načrtovanja že s tem, da izdeluje 
svoj lastni načrt. Zvezni načrt, zvezni gospodarski sistem in politika predstav- 
ljajo tiste okvire, ki v veliki meri določajo tudi republiške načrte. Zato se 
očitno moramo še posebej organizirano in pravočasno zavzemati tudi na zvezni 
ravni za ustrezno načrtovanje in politiko. Politike delitve kot pomembne 
sestavine načrtovanja ne moremo zastaviti, če ne ugotovimo, kakšna je današ- 
nja delitev, ki je pa precej nejasna. Jasnejša slika o delivi je potrebna tudi pri 
vsakoletnih proračunskih razpravah. Zato prosim predstavnike skupščinskih 
organov in izvršnega sveta, da podrobneje in konkretno odgovore na naslednja 
vprašanja: 

1. Kakšna je bila doslej udeležba, republiških organov in republiških 
predstavnikov v zvezi pri razpravah o srednjeročnem načrtu Jugoslavije? 
Kakšna naj bi bila ta udeležba v bodoče? Kdaj in kako bo o tem razpravljal 
republiški zbor? 

2. Kako je z izdelavo predlogov, ki naj jih naša republika predloži zveznim 
organom glede ustreznejšega gospodarskega sistema in politike, ki naj bi bila 
sestavni del srednjeročnega načrta Jugoslavije? 

3. Kako je z izdelavo temeljite študije o sedanjem stanju in tendencah 
delitve v Sloveniji in Jugoslaviji, ki je bila predložena v poslanskem vprašanju 
z dne 16. julija 1969? 

Poleg tega prosim, da posredujete izvršnemu svetu in republiškemu sekre- 
tariatu za prosveto in kulturo še naslednje vprašanje: 

Letošnji zbori volivcev v moji volilni enoti so pokazali prizadetost in zani- 
manje občanov glede osipa v osnovni šoli. Na njihovo željo zastavljam na- 
slednja vprašanja ustreznim republiškim organom: 

Kakšni so socialnoekonomski, pedagoški ali drugi vzroki osipa? Kakšne 
80 njegove družbene posledice? Kakšne so možnosti in pota za obvladovanje 
tega pojava? 

Predsednik Miran Gosi ar: Tovariš Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! V javnosti je vzbudilo 
razumljivo pozornost kratko sporočilo v dnevniku Delo o občnem zboru Društva 
slovenskih pisateljev, ki so se zavzeli za politično rehabilitacijo nekaterih svojih 
tovarišev. Sodim, da bi hkrati s književniki bilo potrebno nujno rehabilitirati 
tudi prizadete španske borce in druge. Zato vljudno prosim odgovor na 
vprašanje: 

Kakšno rešitev predlaga komisija, ki je bila lansko leto ustanovljena v ta 
namen pri izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije? 

Predsednik Miran Goslar: Še nekdo se javlja. Prosim. Tovariš 
Zdravko Dolinšek. 

Zdravko Dolinšek: Gozdna gospodarstva in nekatere druge gospo- 
darske organizacije so že pred meseci zaprosile zvezni sekretariat za zunanjo 
trgovino za dovoljenje za uvoz gozdne mehanizacije, to je strojev, ki jih domača 
industrija ne proizvaja. Kljub urgencam še do danes ni od sekretariata nobenega 
odgovora, same gospodarske organizacije pa so v izrednih težavah glede ne- 
motenega poslovanja. 
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V zvezi s tem, ker so se podobni problemi pojavili že v preteklem letu, 
zastavljam izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje poslansko 
vprašanje: 

1. Ali lahko izvršni svet vpliva na zvezni sekretariat za zunanjo trgovino, 
da se zadeva v tej smeri pospeši? 

2. Ali je možna kakršnakoli druga rešitev, da bo zadeva glede uvoza opreme 
naprej potekala tako, da ne bo prišlo še nadalje do takšnih zastojev pri 
reševanju? 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Nihče več. Do prihodnje seje je 
pravzaprav samo še 8 dni in upam, da bo kljub temu mogoče odgovoriti vsaj na 
večino vprašanj. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, in sicer na predlog odloka 
o verifikaciji višje tehniške varnostne šole v Ljubljani. 

Višja tehniška varnostna šola v Ljubljani in Zveza varnostnih inženirjev in 
tehnikov SR Slovenije sta predlagala, da republiška skupščina izda ugotovitveni 
akt, da višja tehniška varnostna šola v Ljubljani izpolnjuje pogoje novega 
zakona o visokem šolstvu in da torej lahko obdrži status višje šole. 

Predlog je obravnaval odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora in 
predlaga sprejem odloka o verifikaciji višje tehniške varnostne šole. Kot gradivo 
ste še prt jeli informacijo o višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani in mnenje 
izobraževalne skupnosti SR Slovenije. Zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
SR Slovenije je predložila prismeno poročilo. Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije se strinja s predlogom odloka. Predstavniki šole, univerze v Ljubljani in 
izobraževalne skupnosti SR Slovenije so bih vabljeni na sejo. Ali želi kdo raz- 
pravljati? Mislim, da smo pravzaprav o tem že razpravljali v zvezi s prejšnjo 
razpravo o višji šoli za organizacijo dela v Kranju. Vendar, če bo treba glasovati, 
bom moral poklicati poslance v dvorano, ker trenutno nismo sklepčni, vsaj kar 
nas je navzočih poslancev v dvorani. Ali lahko že glasujemo? Ali smo sklepčni? 
(Da.) Ali so v dvorani predstavniki odbora za prosveto in kulturo? Ugotavljam, 
da ni predstavnikov odbora, ki je predlagatelj odloka. Predstavniki odbora se 
morajo izjaviti o amandmajih zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slo- 
venije. Prosim, če poiščete tovarišico Elo Ulrih-Ateno ali tovariša Matičiča. 
Tovariš Matičič je verjetno na seji prosvetno-kultumega zbora, zato ni navzoč 
na seji tega zbora, ker tudi tam nastopa kot predstavnik navedenega odbora. 

Gre v bistvu za istovetne amandmaje, kot so bili pri predlogu odloka o 
verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju, to se pravi, da se v prvi 
točki črta besedilo »in sme izdajati spričevala s splošno priznano veljavnostjo-« 
in da se 2/točka črta. To se pravi1, da bi se besedilo odloka, ki bi imel le eno 
točko, glasilo tako: »Višja tehniška varnostna šola v Ljubljani izpolnjuje pogoje, 
ki jih določa, zakon o visokem šolstvu.« 

Ker gre za istovetne amandmaje, mislim, da niti ni potrebno, da čakamo na 
mnenje odbora, ker bi to bilo le formalnost glede na to, da je odbor tudi pri 
predlogu odloka o verifikaciji višje šole za organizacijo dela sprejel besedilo 
amandmajev, ki jih predlaga zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slo- 
venije kot svoj predlog. 

Prehajamo torej na glasovanje o odloku v celoti. Kdor je za ta odlok, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je odlok o verifikaciji višje tehniške varnostne šole v Ljub- 
ljani sprejet. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, in sicer na osnutek 
zakona o označevanju vin. 

Republiški sekretariat za gospodarstvo je 6. januarja letos predložil osnutek 
zakona, nato pa še prečiščeno besedilo osnutka zakona z dodatno obrazložitvijo. 
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora in zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije sta predložila svoji poročili. Tudi 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja z osnutkom zakona. Najprej sledi 
načelna razprava. Ali želi kdo razpravljati načelno? Besedo ima tovariš Zoran 
Lešnik. 

Zoran Lešnik: Nisem vinski strokovnjak, vendar menim, da je po- 
trebno pozdraviti pobudo in prizadevanje vseh tistih, ki so uspeh pripeljati do 
razprave o osnutku tega zakona v skupščini. Osebno menim, da lahko ta zakon 
pomaga pridelovalcem-vinogradnikom, ki so v primerjavi s trgovci in gostilni- 
čarji zelo slabo nagrajeni za svoje delo. Spominjam se prvih razprav o predlogu 
za izdajo tega zakona. Vem za nasprotja, ki so bila takrat med pridelovalci in 
kletarskimi podjetji. Medtem ko so se pridelovalci-vinogradniki odločno za- 
vzemali, da bi čimprej dobili zakon o označevanju vina, s čimer bi se vsaj delno 
zakonsko zaščitili, so imeli kletarji, proizvajalci ali izdelovalci razne pomisleke 
in pripombe. Najbolj pogosto je bilo slišati, da bi bilo še preuranjeno sprejeti tak 
zakon in podobno. Končno je zmagal zdrav razum. Pred nami je usnutek zakona, 
ki bo vsaj delno zaščitil pridelovaloe-vinogradnike, pa tudi potrošnike-pivce, ki 
so v preteklosti pili in še pijejo razna vina, čeprav so na steklenicah zveneče 
označbe najboljših sort iz slovensko^goriških, hailoških, bizeljskih in primorskih 
vinogradov. Prav bi bilo, da osnutek zakona podpremo in zanj glasujemo, saj 
bomo s tem naredili največjo uslugo pridelovalcem in pivcem. 

Z zakonom o označevanju vina bomo verjetno preprečili izdelovanje vina, če 
že ne vsega, pa vsaj tistega označenega za kakovostnega, ki je bilo za nekatere 
posameznike znatno bolj donosno kot težko in drago pridelovanje grozdja in 
mošta. V) zvezi z vinom bi želel reči samo še to, da bi bilo zelo zaželeno, če bi 
v tej skupščinski dvorani čimprej razpravljali tudi o spremembi zakona o davku 
od prometa blaga na drobno, ki takšen, kakršen je, pregloboko sega v žep po- 
štenih vinogradnikov. Osebno k osnutku zakona nimam pripomb in bom zaradi 
tega zanj tudi glasoval. 

Predsednik Miran Gosi ar : Še kdo želi razpravljati? Morda k posa- 
meznim določbam osnutka, ali po poglavjih? (Ne.) To pomeni, da lahko predla- 
gam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o označevanju vina z vsemi spremembami in dopol- 
nitvami, vključenimi v prečiščeno besedilo zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi odbor za proizvodnjo in blagovni promet repu- 
bliškega zbora1, upoštevajoč dosedanjo razpravo in predloge, ki bodo še pred- 
loženi v nadaljnji razpravi; 

3. odbor naj predlog zakona predloži do konca aprila 1970. 
Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da smo soglasno 
sprejeli sklep o sprejemu osnutka zakona o označevanju vin. 
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, in sicer na predlog odloka 
o soglasju k sklepom skupščin vseh občin v SR Sloveniji, da hrani drugi izvod 
matičnih knjig republiški sekretariat za notranje zadeve. 

Predlagatelj tega odloka je odbor za družbeno-politični sistem in notranjo 
politiko republiškega zbora. Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slove- 
nje je predložila zboru pismeno poročilo, pa tudi izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je predložil svoje pismeno pozitivno mnenje. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo'? (Da.) Tovariš Stane Petek, pred- 
stavnik odbora. 

Stane Petek (iz klopi): Odbor za družbeno-politični sistem in notranjo 
politiko republiškega zbora se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne komi- 
sije k II. točki predloga odloka. 

Predsednik Miran Goslar: To pomeni, da je amandma zakonodajno- 
pravne komisije v redu. Odbor se s tem amandmajem strinja. 

Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Lahko glasujemo o odloku, vključno z amand- 
majem zakonodajno-pravne komisije? (Da.) Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Odlok je soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. t o č k o dnevnega reda, in sicer na predlog odloka 
o finančnem programu za financiranje nakupa meteorološke opreme na letališču 
Lj ubij ana-Brnik. 

Predlagatelj je izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Odbor za finance in 
proračun republiškega zbora in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slo- 
venije sta predlog obravnavala in predložila pismeni poročili. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče, potem lahko pre- 
idemo na glasovanje in sicer najprej o amandmajih zakonodajno-jpravne komisije 
k 2. in 3. točki. Kdor je za te amandmaje, naj prosim dvigne roko*. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandmaji so 
sprejeti. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu odloka v celoti. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predlog odloka o finančnem programu za financiranje nakupa meteorološke 
opreme na letališču Lj ubij ana-Brnik je soglasno sprejet. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega r e d a , in sicer na predlog odloka 
o finančnem programu za sofinanciranje »Projekta Zgornji Jadran«. 

Tudi pri tem odloku je predlagatelj izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Danes ste prejeli na klopi še dodatno obrazložitev. Tudi pri tem odloku imamo 
amandma zakonodajno-pravne komisije k 2. točki predloga odloka. Tovariš 
Vadnjal, ali je ta amandma v redu? (Da.) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
se torej strinja. Ali želi kdo besedo? Vidim, da imamo tudi amandma odbora za 
finance in proračun republiškega zbora k 1. in k 2. točki, ki je nekoliko različen 
od besedila amandmaja zakonodajno-pravne komisije. Tovariš Cesnik, ah se 
lahko stvar reducira na glasovanje o amandmajih odbora za finance in proračun 
k 1. in 2. točki? (Da.) Kdor je za amandmaje odbora za finance in proračun 
republiškega zbora k 1. in 2. točki, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
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nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandmaji 
odbora za finance in proračun so sprejeti. 

Sedaj sledi še glasovanje o predlogu odloka v celoti. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje »Projekta Zgornji 
Jadran« je sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, in sicer na predlog odloka 
o spremembi odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkci- 
onarjem, ki jih voh ali imenuje Skupščina SR Slovenije. 

Predlagatelj je administrativna komisija Skupščine SR Slovenije. Pred- 
stavnik predlagatelja je Ivan Renko, predsednik komisije. Zeli morda besedo? 
(Da.) 

Ivan Renko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Admi- 
nistrativna komisija je pri uporabi odloka o povračilih poslancem Skupščine SR 
Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščna SR Slovenije, 
ugotovila potrebo po nekaterih spremembah, ki jih v predlogu tudi prilagamo'. 

Poudarjam, da so te spremembe, zlasti nekatere, bolj obrobnega značaja in 
da bistveno ne spreminjajo obstoječega sistema. Gre predvsem za izenačevanje 
s pravicami delovnih ljudi v delovnih organizacijah v primerih upokojitve, smrti 
itd. in pa za bolj elastičen sistem materialnega stimulansa v primerih, ki to 
zahtevajo. Sta pa v predlogu odloka tudi dve spremembi, ki globlje posegata v 
sistem obstoječega odloka. Najvažnejša je vsebovana v 1. točki, ki spreminja 
drugi in tretji odstavek 2. točke odloka. S to uskladitvijo oziroma spremembo 
se osebni dohodki poslancev in funkcionarjev usklajujejo z gibanji osebnih do- 
hodkov v preteklem letu in ne več z gibanji v tekočem letu. To praktično pomeni 
zamrznjenje osebnih dohodkov za eno leto. Z drugimi besedami to pomeni, da se 
v letošnjem letu osebni dohodki poslancev in funkcionarjev v ničemer ne spre- 
minjajo v razmerju do lanskega leta ne glede na to, kakšna bodo gibanja v 
gospodarstvu in drugje. 

Menimo, da se to ujema z intencijama in prizadevanji za stabilizacijo pri 
nas, obenem pa tudi, da se osebni dohodki poslancev in funkcionarjev enako 
usklajujejo kot osebni dohodki v drugih dejavnostih v družbeni nadgradnji, kot 
osebni dohodki v šolstvu, kot pokojnine itd. Druga sprememba v tem odloku pa 
je dopolnitev 2. točke odloka z novim četrtim odstavkom, ki predvideva avtoma- 
tično uskladitev osebnih dohodkov s poprečnimi osebnimi dohodki nasploh 
v Sloveniji. V predlogu je predvideno pooblastilo izvršnemu svetu in administra- 
tivni komisiji Skupščine SR Slovenije, da lahko v primeru posebnih ali izrednih 
gibanj zavreta rast osebnih dohodkov poslancev in funkcionarjev in ga uskladita 
v drugačnem sorazmerju kot to kažejo neposredna gibanja osebnih dohodkov v 
gospodarstvu in drugih sferah. Toliko bi dodal k obrazložitvi, ki jo je admini- 
strativna komisija pismeno posredovala. 

Želel bi poslance informirati tudi o tem, da je v času, ko je administrativna 
komisija pripravljala te spremembe, ustavno sodišče SR Slovenije pri komisiji 
interveniralo in zahtevalo oziroma predlagalo, da v predlogu odloka dodamo še 
nekatere spremembe. Po teh spremembah bi tudi predsednik ustavnega sodišča 
dobil posebej pravico, da tudi sam predlaga nagrade za posebno prizadevanje 
pri delu v okviru spremembe besedila 12. točke odloka, ki pravi, da lahko 
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administrativna komisija na predlog predsednika skupščine ali predsednika 
izvršnega sveta prizna posameznim funkcionarjem občasno nagrado. Nadaljnja 
sprememba predvideva, da bi se tudi nekateri funkcionarji ustavnega sodišča 
uvrstili v režim po tem odloku. 

V administrativni komisiji smo razpravljali o tem predlogu. Komisija ga ni 
sprejela ter ga zato kot dodaten amandma tudi ne predlaga, čeprav ga je kot 
takega označila. Poslance opozarjam na razpravo o tem predlogu zato, ker se 
bo verjetno na eni od prihodnjih sej zbora pojavila tudi zahteva za take 
spremembe in bo administrativna komisija ob tej priložnosti predložila bolj 
izčrpno mnenje o tem. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Hvala! Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je predložil pismeno mnenje, v katerem sporoča, da se strinja s pred- 
logom odloka. Svoje poročilo je predložila tudi zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije. Izvolite, kdo želi besedo? Tovariš Cene Matičič ima 
besedo. 

Cene Matičič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Iskreno obžalujem, da se moram ponovno pojaviti na govornici. Ver- 
jemite mi, da bi se prav gotovo ne, če bi smatral, da je predlog odloka, ki nam 
ga je skrbno izdelanega in pripravljenega predložila naša administrativna 
komisija v razpravo in potrditev, v redu. Najprej gre pri tem za sistem ko- 
ličnikov. Nedvomno drži, da1 smo s prehodom na sistem količnikov dosegli 
pravičnejše nagrajevanje funkcionarjev, ki jih voh ah imenuje naša skupščina. 
To je nedvomno res. Pa vendarle ne tako res, da še vedno ne bi bilo krivično. 
Naj bom nekohko bolj jasen. Ne mislim na določevanje in sprejemanje samih 
količnikov, pač pa- na mehanizem, ki se za temi količniki skriva. Na mehanizem, 
ki nedvomno ni pravičen, čim poskušam ugotoviti in prečistiti razmerje funk- 
cionarja s količnikom do družbe in obratno. 

Predloženi odlok določa, da je znesek poprečnega mesečnega osebnega 
dohodka v republiki za preteklo leto osnova za določitev višine mesečnega 
osebnega dohodka za tekoče leto. Ce poskušam operirati s količniki od 1—5, ki 
se normalno pojavljajo pri nas, če vzamem, da je poprečni osebni dohodek 
1000 N dinarjev in da je rast poprečnega osebnega dohodka v letu 1969 
znašala deset pik, potem dobim seveda naslednje številke: količnik 5 — 5500, 
količnik 4 — 4400, količnik 3 — 3300, količnik 2 — 2200 in količnik 1 — 1100. 
Po logiki, ki nam jo kaže ta tabela, deluje naš mehanizem količnikov. Vendar 
vsi prav gotovo vemo, da rast poprečnega osebnega dohodka <ni samo rezultat 
pomembnejših ekonomskih dejavnikov, kot so produktivnost in podobno, pač pa 
tudi rezultat vsakoletnega dviga cen oziroma življenjskih stroškov, ah na 
splošno rečeno- določenih normalnih a tudi popolnoma nenormalnih inflacijskih 
pojavov. Lahko postavimo torej trditev, da je naš 10i0/o dvig poprečnih osebnih 
dohodkov v letu 1969 posledica 6fl/o inflacije oziroma dviga cen in posledica 
4 «/o dviga produktivnosti. Ponazorimo to s primerom. Prikazujem te številke, 
ker so zelo enostavne. To potemtakem pomeni, da se poprečnemu Slovencu 
v obdobju od leta 1969 na leto 1970 njegov standard ni povečal od 1000 na 
1100 N dinarjev ah za 100 N dinarjev na mesec, pač pa le za 40 N dinarjev na 
mesec. Preostalih 60 N dinarjev je pač treba šteti kot kompenzacijo za dvig 
življenjskih stroškov. 
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Popolnoma jasno se sedaj postavlja vprašanje, ali je tudi teh 60 N dinarjev 
mogoče upoštevati v posameznih količnikih? Ker teh 60 N dinarjev ni rezultat 
pozitivnih ekonomskih dejavnikov, se pravi produktivnosti, ekonomičnosti itd., 
pač pa rezultat inflacije, je po moji logiki samo po sebi razumljivo, da jih ni 
mogoče množiti s posameznimi koeficienti. Ce bi namreč tudi to počeli in to 
sedaj namreč delamo, potem bi to pomenilo nekoliko karikirano rečeno, da 
strukturiramo celo zasluge za inflacijo oziroma zasluge za dvig življenjskih 
stroškov. To je sicer karikirano rečeno, vendar jasno povedano. 

Razen tega je popolnoma evidentno, da s posameznimi količniki, s katerimi 
množimo teh 60 N dinarjev, avtomatično celo povečujemo ta inflacijski pritisk. 
Prek osebnega dohodka namreč ustvarjamo več novega denarja, kot pa bi ga 
za izvedeno inflacijo v letu 1969 sploh bilo potrebno. Iz te logike torej sledi, 
da je mogoče upoštevati koeficiente le pri tistih 40 N dinarjev, ki predstavljajo 
realno povečanje mesečne kupne moči poprečnega Slovenca v prehodu od leta 
1969 na leto 1970. In če je temu tako, bi morala potem lestvica osebnih dohodkov 
po principu koeficientov izgledati takole: količnik 1 — 1000 v letu 1969; v letu 
1970 — 60 zaradi inflacije, 40 zaradi realnega dviga, ter skupno 1100. Količnik 
2 — 2000 v letu 1969; v letu 1970 pa 60 zaradi inflacije, 2-krat 40, oziroma 
80 zaradi realnega dviga, kar pomeni skupno 2140. In po isti logiki pri količniku 
3 — 3000, plus 60, plus 120, ali skupaj 3180. Pri količniku 4 — 4000, plus 60, 
plus 160 ali 4220. Pri količniku 5 — 5000, plus 60, plus 200 je skupno 5 260. 
Namesto sedanjega razmerja 1:5 bi namreč prišel na realno razmerje, ki je 
v letu 1970 popolnoma enako tistemu v letu 1969, in to realno vzeto ni več 1 : 5, 
ampak 1 : 4,77. 

Moj praktičen predlog je torej naslednji: poprečno povečanje osebnega 
dohodka v letu 1969 je treba razdeliti na dva dela, in sicer na tisti, del, ki je 
rezultat inflacije oziroma zvišanja življenjskih stroškov in cen in na tisti del, 
ki je rezultat realnega povečanja zaradi ekonomskih zakonitosti. 

Prvi del se ne množi s koeficientom, pač pa se enostavno doda slehernemu 
delavcu, drugi del pa se množi s koeficientom. Hvala lepa za posluh. 

Predsednik Miran Goslar: Ali to predstavlja amandma, ah kaj 
drugega? 

Cene Matičič: Ker je to šele predlog za izdajo odloka, je to- moj 
prispevek k temu predlogu odloka. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Matičič, to ni predlog za izdajo, 
pač pa predlog odloka. 

Cene Matičič: Ker je to predlog odloka, in ker bo ta predlog verjetno 
obravnavan še preden bo sprejet sam odlok, predlagam, da naj bi admini- 
strativna komisija predloženi sistem upoštevala. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Matičič, nisi razumel. Danes 
razpravljamo oziroma glasujemo o predlogu odloka. To ni niti predlog za izdajo 
odloka, niti osnutek odloka, temveč predlog odloka. 

Cene Matičič: V tem primeru sem postavljen ob zid, kajti jaz amand- 
maja nimam in ga tudi trenutno ne morem sestaviti. To je le ideja, glede 
katere mislim, da bi bila lahko uresničljiva. 
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Predsednik Miran Goslar: Tovariš Ivan Renko že reagira. 

Ivan Renko: Povsem kratko pojasnilo. Administrativna komisija je 
v svojih razpravah in izračunih upoštevala ta dvojni učinek količnika glede na 
inflacijske tendence in pa glede na povečanje realnih osebnih dohodkov. Prav 
zaradi tega, da bi zaenkrat omilila ta učinek, ki ga je omenil tovariš Matičič, 
ki naj bi stimuliral čim večjo inflacijo in ker se s tem čim bolj povečuje tudi 
osebni dohodek, zlasti z večjim količnikom, je izdelala ta predlog, po katerem 
to povečanje zaostaja za celo leto. Mislimo, da je to zelo močan degresivni 
ukrep v tem času, zlasti še, ker je pravzaprav zelo težko natančno opredeliti, 
katera razmerja so inflacija in kaj je realno povečanje standarda. 

Prav tako pa se lahko stvari tudi nekoliko drugače opredelijo1, kot pa jih je 
tovariš Matičič poprej navedel. Namreč, tisti, ki ima količnik 1 ali 100 000 
starih dinarjev, pri 60% inflaciji izgubi 6000 starih dinarjev, tisti, ki ima na 
primer 200 000 starih dinarjev pa bo trdil, da izgubi dvojno, to je dvakrat po 
6000 starih dinarjev oziroma 12 000 starih dinarjev. Administrativna komisija 
ugotavlja, da danes predlagani ukrepi dejansko •izenačujejo valorizacijo po tem 
odloku z valorizacijo pokojnin, osebnih dohodkov delavcev v šolstvu in drugje, 
ki se izvaja na podoben način in da se s tem tudi približujemo vsakoletnemu 
povečanju osebnih dohodkov v upravi in delovnih skupnostih republiške skup- 
ščine in izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. V tem trenutku je torej 
predlog tega odloka po našem prepričanju najboljše, kar smo lahko sestavili. 
Predlagam, da ne bi komplicirah in da bi ta odlok sprejeli. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Ali bo še kdo razpravljal? Prosim, to- 
variš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Nedvomno je, da je v logiki razlage mojega predgovornika precej resnice, kajti 
tisti, ki ima faktor 4, nedvomno misli, da je zaradi inflacije tudi štirikrat bolj 
prizadet. Mislim, da to ni res. Kajti inflacija je samo tisti del, ki nadomešča 
rast življenjskih stroškov zaradi dviga cen. Dvig cen je pa pri nas točno 
izračunan. Na osnovi 264 potrošnih predmetov je pri nas tekom celega leta 
vođena evidenca, kako se rast cen teh predmetov povečuje. In to so predmeti, 
ki jih mi vsi, tako tisti s količnikom 1, kot tudi tisti s kohčnikom 4 aH 5, 
potrebujemo v enaki meri. To so kruh, meso, sol itd. Mislim, da ta del ne 
moremo sedaj strukturirati po količnikih, zato predlagam, da ga pri vsakem 
količniku enostavno prištejemo. Drugi del pa je nedvomno rezultat produk- 
tivnosti, ekonomičnosti oziroma ekonomskih zakonitosti in ga lahko struk- 
turiramo po kohčnikih. 

Ponovno povedano nekoliko karikirano, bi po isti logiki zdaj res lahko 
nekdo rekel, da strukturiramo tudi zasluge za inflacijo. Verjetno ni nikogar 
med nami, ki bi hotel biti v garnituri strukturiranja za inflacijo. Poleg na- 
vedenega sem pa mnenja, da bi moral opozoriti še na določeno nedoslednost. 
Smatram namreč, da je načelo prinesenega osebnega dohodka — po njem so 
namreč nagrajevani vsi ostali poslanci, ki so na delu v Skupščini SR Slovenije 
— v odnosu do teh poslancev v načelu zgrešeno in krivično. Ker v ničemer ne 
upošteva njihovo delo1, je to načelo evidentno v nasprotju z deklariranim 
načelom nagrajevanja po delu. Čeprav predloženi odlok v 3. točki uvaja posebni 
inštitut občasne nagrade za posebno prizadevanje, sem več kot prepričan, da 
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s tem te nelogičnosti do teh vrst delavcev ne bomo mogli odpraviti. V skladu 
z navedenimi pomisleki seveda ne vidim razloga, da bi potem ta odlok lahko 
v taki obliki obstojal. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Matičič, imam naslednjo dobro- 
hotno pripombo. Človek pravzaprav lažje tolerira to, da poslanci, ki niso 
stalno na delu v skupščini, prihajajo z neposrednimi amandmaji ali predlogi 
na samo sejo zbora1. To je pri njih bolj opravičljivo. Manj pa je to opravičljivo 
pri tistih, ki so stalno na delu v Skupščini SR Slovenije — med njimi si tudi 
ti — ki imajo torej več časa za pripravo morebitnih predlogov in amandmajev 
že v teku samih priprav. Zato ni prav, da pridejo tudi ti poslanci na samo 
sejo zbora s konkretnimi predlogi. Prosil bi te, da se v bodoče, in to velja 
tudi za druge poslance, ki ste profesionalci, da se vendarle poslužujete možnosti, 
ki jih imate, in teh je več, kot pa jih imajo ostali poslanci, in se udeležujete 
sej odborov, komisij takrat, ko sestavljajo te akte oziroma odloke in predloge, 
in da takrat te stvari razčistite. Ni pa prav, da se v zadnjem hipu pojavite na 
sami seji zbora, čeprav ste imeli možnost, da te stvari prej razčiščujete. 

Prosim, tovariš Ivan Renko. 

Ivan Renko: Tovariš Matičič je razširil temo za diskusijo'. Glede 
prvega pomisleka bi najprej povedal, da smo prav zaradi morebitnih korektur, 
do katerih naj bi prišlo, predlagali nov četrti odstavek 2. točke odloka, ki se 
glasi: »Na predlog izvršnega sveta ali na lastno pobudo lahko administrativna 
komisija izjemoma ustrezno zniža osnovo za tekoče leto, določeno v prejšnjem 
odstavku, če v gibanju osebnih dohodkov nastanejo večja nesorazmerja s 
planskim predvidevanjem ali iz drugih utemeljenih razlogov.« Torej nam to 
dopušča, da v primeru izrednih ali nenormalnih gibanj izvršimo tudi drugačne 
spremembe, ne samo linearne. Kar pa je v zvezi s pripombo o prinesenem 
osebnem dohodku, pri tem diskusija tovariša Matičiča posega v eno od bistvenih 
vprašanj. V ustavi je namreč določeno, da je funkcija poslanca častna funkcija. 
Zaradi tega poslanec dobiva nadomestilo osebnega dohodka, kolikor je profe- 
sionalni poslanec, za tisto, kar je izgubil, ker je zapustil svoje delovno mesto. 
Po tej logiki ni mogoče ponovno oceniti višino nadomestila za poslanca, ki naj 
bi imel drugačen osebni dohodek, ko ga je imel na svojem delovnem mestu, 
ker ima samo pravico do nadomestila. Za funkcionarja je pa določeno in 
ovrednoteno delovno mesto z odlokom. Torej je pri tem bistvena razlika. 
Odstopanje od tega načela bi pomenilo, da bi morali predpisati najnižji osebni 
dohodek za profesionalne poslance, ah na kakšen drug način urediti to stvar. 
Administrativna komisija o tem še ni razmišljala, ker je smatrala, da je to 
z ustavo tako urejeno, da za enkrat ni potrebe za spremembe. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim, tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, prisrčno se ti zahvaljujem za 
dobrohotno pobudo in nasvet, ki se ga bom poskušal v bodoče držati. Vendar 
moram s tega mesta povedati, da ne uspem vsak dan biti navzoč na sejah vseh 
komisij, ker sem udeležen pri delu mnogih skupščinskih delovnih teles in sem 
tudi sam zelo obremenjen z drugimi funkcijami. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Gregor Klančnik. 
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Gregor Klančnik: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši po- 
slanci! Osebno mislim, ko sprejemamo ta odlok, da ga sprejemamo podobno kot 
v gospodarskih organizacijah pravilnike o delitvi osebnih dohodkov. Mene 
konkretno zanima samo to, ker se ne bi spuščal v podrobnosti, ali ta nov 
sistem, ki je predložen, in ki temelji na lanskoletnih poprečjih osebnih do- 
hodkov, pomeni kvantificirano večjo maso osebnih dohodkov, ali manjšo maso 
osebnih dohodkov, in pa, ali je proračun predvidel tako maso osebnih dohodkov, 
kot jih naj ta odlok nato tudi oblikuje. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim, tovariš Ivan Renko. 

Ivan Renko: Predlog odloka predpostavlja toliko manjšo maso osebnih 
dohodkov, kolikor se bodo v letošnjem letu poprečni osebni dohodki dvignili, 
ker te rasti ne bomo upoštevali. Ne vemo pa natančno., za koliko se bodo 
dvignili. Ker so se doslej prilagajali osebni dohodki doseženemu poprečju za 
nazaj, se bo to pokazalo šele v marcu mesecu prihodnjega leta, ko bodo znani 
poprečni slovenski osebni dohodki. Takrat ne bomo sprejeli nobenih sprememb 
in ne bomo za letošnje leto izplačevali razlike, kot se je to delalo do sedaj. 
To pomeni. Ce se bodo v letu 1970 osebni dohodki zvišali za 12 °/o, bo, kot 
je načrtovano, za 12(0/o manjša masa osebnih dohodkov poslancev in funkcio- 
narjev v Skupščini SR Slovenije. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Klančnik, ali si razumel? 

Gregor Klančnik (iz klopi): Ne povsem. Nisem razumel postavlje- 
nega razmerja. 

Predsednik Miran Goslar: V bistvu gre za nekoliko manjšo maso 
osebnih dohodkov. Doslej se je namreč priznavalo enoletno zvišanje poprečnih 
osebnih dohodkov tudi za nazaj. Po tem predlogu pa se ne priznava za nazaj, 
temveč samo od 1. januarja naslednjega leta za naprej. Torej je to povečanje 
za polovico manjše, Podana je tudi možnost morebitnega dodatnega zmanjšanja 
po tem, kar je tovariš Ivan Renko razlagal v zvezi s točko 4, če predlaga 
izvršni svet ali administrativna komisija sama, da ni sprejemljivo', da bi se 
osnova osebnih dohodkov zvišala. Vzemimo na primer nek absurdni položaj, 
ki ni niti tako absurden, da bi se za 20 ali 25 °/o zvišali osebni dohodki v 
gospodarstvu in družbenih službah. V tem primeru bi lahko predlagal izvršni 
svet zvišanje osebnih dohodkov samo za določen manjši procent, in ne za 25 °/o. 
Ta možnost je dana na podlagi 4. točke predloga tega odloka. 

Se kdo želi besedo? (Ne.) Lahko zaključimo razpravo? (Da.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta odlok, naj prosim dvigne roko. 

(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Eden vzdržan.) 

Ugotavljam, da je odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o povračilih 
poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje 
Skupščina SR Slovenije, sprejet. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, na volitve in imenovanja. 
Najprej bomo obravnavali predlog odloka o imenovanju predsednika in 

članov upravnega odbora Prešernovega sklada. 
9 
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Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Pozitivno mnenje sta dala 
tudi prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije in izvršni svet. Zeli kdo 
besedo? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta odlok, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet in da so bili v upravni odbor Prešernovega 
sklada izvoljeni: za predsednika: Boris Ziherl, za člane: Anton Aškerc, Mitja 
Gregorač, Jože Košar, Miško Kranjec, Milan Mihelič. Tomo Martelanc, Andrej 
Pavlovec, Igor Pretnar, Andrej Rijavec, Mako Sajko, Ivo Spujčič, Bojan Štih, 
Ive Subic in Franc Zadravec. 

Prehajamo na naslednji predlog, in sicer na predlog odloka o imenovanju 
predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet 
Slovenske filharmonije v Ljubljani. 

Tudi pri tem predlogu sta dala prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slo- 
venije in izvršni svet pozitivno mnenje. Želi kdo besedo? (Ne.) Prosim, da 
glasujemo o predlogu. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je ta odlok sprejet, in da smo imenovah v svet Slovenske 
filharmonije v Ljubljani: Rada Bordona, Marjana Gabrijelčiča in Vladimira 
Lovca. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skup- 
nosti, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega 
gledališča v Ljubljani. 

Tudi pri tem predlogu sta dala svoja pozitivna mnenja prosvetno-kulturni 
zbor in izvršni svet. Zeli kdo besedo? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je ta odlok sprejet in da smo imenovah v svet Slovenskega 
narodnega gledališča v Ljubljani: Milana Merčuna, Vlada Vodopivca in Pavleta 
Zupančiča. 

Na koncu prehajamo še na predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega 
sodišča v Ljubljani. 

Zeli kdo besedo? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta odlok sprejet in da je Franc Artnak razrešen 
dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Tovarišice in tovariši poslanci, dnevni red je s tem izčrpan in zaključujem 
sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 15.25.) 
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10. seja 

(25. februarja 1970) 

Predsedoval: Tone Bole, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Tone Bole: Pričenjam 10. sejo gospodarskega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Alojz Antončič, Jože Knez, 
Franc Larnut, Janko Kolarič, Janez Eržen, Jože Lesar, Bernard Rode in Anton 
Zrimšek. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen in predlagam za današnjo sejo naslednji 
razširjeni dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 9. seje gospodarskega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. osnutek sklepov in priporočil o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj 

komunalnega gospodarstva v Socialistični republiki Sloveniji; 
4. usklajevanje spornega besedila zakona o dopolnitvi zakona o komu- 

nalnih taksah; 
5. predlog za izdajo zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi 

vozili; 
6. osnutek zakona o odstopu republiškega prispevka iz osebnega dohodka 

v premogovnikih zaposlenih delavcev republiškim skupnim rezervam gospo- 
darskih organizacij; 

7. predlog za izdajo zakona o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim 
časom, o uvedbi dela prek polnega delovnega časa in o opravljanju dela, ki se 
ne šteje za delovno razmerje; 

8. predlog za izdajo zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje 
odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča; 

9. predlog zakona o pogojih in načinu uveljavljenja prednostne pravice 
uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo; 

10. predlog zakona o varstvu narave; 
11. osnutek zakona o geodetski službi; 

9» 
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12. predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, 
gospodarskega in socialn o-zdr avstven ega zbora Skupščine SR Slovenije za pro- 
učitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja; 

13. predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega 
in gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev in izdelavo pred- 
logov v zvezi s problematiko vseh oblik državnega kapitala in skladov; 

14. potrditev spremembe statuta cestnega sklada Socialistične republike 
Slovenije in 

15. predlog odloka o imenovanju predsednika upravnega odbora cestnega 
sklada Socialistične republike Slovenije. 

Ali se strinjate s predlaganim razširjenim dnevnim redom? Ali je kdo proti? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Pred prehodom na obravnavo dnevnega reda vas v skladu z določbo 210. 
člena poslovnika skupščine obveščam, da je Skupščini SR Slovenije poslalo 
ustavno sodišče Jugoslavije odločbo o presoji skladnosti 1. člena zakona Socia- 
listične republike Slovenije o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev z zveznim zakonom 
in ustavo. 

S to odločbo je ustavno sodišče Jugoslavije zavrnilo predlog komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Celje za presojo skladnosti omenje- 
nega zakona z zveznim zakonom in ustavo. Ustavno sodišče Jugoslavije je 
namreč ugotovilo, da napadeni 1. členi omenjenega zakona ni v nasprotju s 4. 
odstavkom 77. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega 
zavarovanja in z ustavo. Odločbo ste prejeli skupaj s sklicem seje. 

V zvezi z dnevnim redom vas obveščam, da sem na današnjo sejo poleg 
predstavnikov izvršnega sveta, predlagateljev zakonov in pristojnih upravnih 
organov povabil še predstavnike gospodarske zbornice, republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije in upravni odbor republiških skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij. Predstavnike vabim, da se udeležijo razprave. 

Glede na to, da je podpredsednik zbora poslanec Franc Lamut, kot pred- 
stavnik našega zbora na letni skupščini kreditne banke in hranilnice v Ljubljani, 
prosim zbor, da določi v skladu s poslovnikom našega zbora poslanca, ki bi mi 
pomagal pri vodenju seje. Predlagam, da mi pri vodenju seje pomaga poslanec 
Stane Pungerčar. (Poslanci se strinjajo.) Prosim poslanca Staneta Pungerčarja, 
da zasede svoje mesto. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 9. seje gospodarskega zbora. Ima kdo kakšne pripombe k osnutku 
zapisnika? Prosim. 

Jože Vrbančič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Na sedmi 
strani osnutka zapisnika k 5. točki: Predlog zakona o spremembah zakona o 
usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966 do 
1970, je napisano-, da je zbor predlog zakona sprejel soglasno. Meni je znano, da 
ni bilo tako. Prosim, da se to preveri in da se vnese popravek v zapisnik. 

Predsednik Tone Bole: Potem ko bomo preverili stenogram zapisnika, 
bomo ta popravek, če je pripomba točna, vnesli. 
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O eventualnem popravku vas bom obvestil na prihodnji seji, ker danes 
tega ni mogoče storiti. Mislim, da se poslanec Vrbanič strinja, da to ugotovimo 
do prihodnje seje zbora. 

Ali so še kakšne pripombe k osnutku zapisnika zadnje seje gospodarskega 
zbora? Glede na intervencijo poslanca Vrbančiča bomo zapisnik 9. seje zbora 
potrdili na prihodnji seji zbora. Prosim sekretarja zbora, da do prihodnje seje' 
ugotovi, če je pripomba poslanca Vrbančiča točna. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Poslanec Stojan Makovec je na 8. seji gospodarskega zbora postavil izvrš- 
nemu svetu poslansko vprašanje. Odgovor na postavljeno poslansko vprašanje 
je bil na 9. seji zbora odložen na zahtevo izvršnega sveta. Na postavljeno 
poslansko vprašanje pa bo na današnji seji odgovoril tovariš Lojze Komel, 
pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo. 

Lojze Komel: Tovarišu poslancu Stojanu Makovcu bi odgovoril, da 
je pripravljeno poročilo o izvajanju stališč, ki ga je naročila skupščina. To 
poročilo bo obravnavano na izvršnem svetu 3. marca 1970 in v istem mesecu 
predloženo v razpravo skupščini. 

Predsednik Tone Bole: Ali se poslanec Stojan Makovec zadovoljuje 
z odgovorom? (Da.) Hvala. 

Poslanec Žarko Zigon je na 9. seji zbora postavil izvršnemu svetu poslansko 
vprašanje. Na poslansko vprašanje bo odgovoril tovariš Lojze Komel. 

Lojze Komel: Na vprašanje Žarka Zigona odgovarjam naslednje. 
V letu 1969 je republika za pospeševanje kmetijstva zagotovila iz sredstev 

proračuna 1 200 000 dinarjev. S temi sredstvi so bile opravljene različne naloge 
in produkcija kmetijskih rastlin v višini 210 tisoč dinarjev. Delo na nalogah in 
produkciji je opravila skupina strokovnjakov kmetijskega inštituta Slovenije, 
biotehnične fakultete, višje agronomske šole v Mariboru, sadjarskega zavoda 
v Mariboru in strokovnjaki kmetijskih organizacij. 

Prognostična služba v višini 180 tisoč dinarjev. Delo so opravljali: kme- 
tijski inštitut Slovenije, hidrometeorološki zavod Slovenije, kmetijski zavod 
Maribor in inštitut za hmeljarstvo Žalec. 

Selekcija prašičev (dotacija v višini1, 30 tisoč dinarjev), delo opravlja 
kmetijski inštitut Slovenije in njegova postaja v Prevojah. 

Pospeševanje konjereje (dotacija v višini 20 tisoč dinarjev), delo opravlja 
veterinarski zavod Slovenije. 

Informativna služba (dotacija v višini 60 tisoč dinarjev), ki jo je izvajal 
kmetijski inštitut Slovenije. 

Za pospeševanje zasebnega kmetijstva je bilo na razpolago 660 tisoč di- 
narjev. V okviru tega se je pristopilo k naslednjim nalogam: 

— usmerjanje gospodarjenja na kmetijah; 
— usmerjanje nabave kmetijskih strojev; 
— intenziviranje in širjenje pašno-košnega sistema; 
— spravilo in konserviranje krme; 
— preureditev kmečkih govejih hlevov na specializirano proizvodnjo; 
— povečanje pridelka nekaterih poljščin; 
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— obnova in. intenzifikacija sadovnjakov in vinogradov; 
— načrtna obnova in krmljenje krav za večjo mlečnost. 
V republiškem merilu je izvajanje programa strokovno vodil kmetijski 

inštitut Slovenije, po območjih pa tamkajšnji kmetijski zavodi s programi 
kmetijskih organizacij in ob sodelovanju teh organizacij. Po območjih so bile 
pospeševalne naloge za zasebno kmetijstvo financirane takole: živinorejsko^ 
veterinarski zavod Murska Sobota za območje Pomurja — 80 tisoč dinarjev; 
kmetijski inštitut in biotehnična fakulteta — 180 tisoč dinarjev; kmetijski 
zavod Maribor in živinorejsko-veterinarski zavod za območje Dravskega polja 
in Slovenskih goric — 120 tisoč dinarjev; živinorejsko-veterinarski zavod Celje, 
inštitut za hmeljarstvo v Žalcu za vzhodno hmeljarsko območje in Krško polje 
— 80 tisoč dinarjev; kmetijski zavod Ljubljana in živinorejskoi-veterinarski 
zavod Kranj za območje Gorenjske in Notranjske, Dolenjske in Bele krajine 
— 120 tisoč dinarjev; kmetijski zavod Gorica za območje Primorske — 80 tisoč 
dinarjev. 

Republiški sekretariat za gospodarstvo je sklenil za izvajanje navedenih 
nalog pogodbo s kmetijskim inštitutom Slovenije. S pogodbo je določena od- 
govornost za izvršitev nalog in zagotovljena kontrola njihovega izvajanja. 
Kontrolo opravlja republiški sekretariat za gospodarstvo. Inštitut za hmeljarstvo 
ni posebej zaprosil za ta sredstva, bil pa je vključen v izvajanje nalog, kar je 
razvidno iz odgovora na prvo točko. Za leto 1970 je republika iz svojih sredstev 
zagotovila 3 milijone dinarjev. Program nalog je republiški sekretariat za 
gospodarstvo skupno s strokovnimi službami pripravil in je bil obravnavan tudi 
na komiteju za kmetijstvo in gozdarstvo pri izvršnem svetu. Letošnji program 
je v bistvu nadaljevanje lanskoletnega programa, na razpolago pa ima sredstva, 
ki bodo predvidoma ista, kot so bila lani. 

Pri uporabi občinskih sredstev išče izvršni svet pot za uskladitev porabe ce- 
lotnih sredstev, ki so namenjena za pospeševanje kmetijstva Slovenije. Končno 
bi še poudaril, da se intenzivno pripravlja tudi nova organizacija kmetijske 
službe v Sloveniji. 

Predsednik Tone Bole: Ali je poslanec Žigon zadovoljen z odgovorom 
predstavnika sekretariata za gospodarstvo? (Ni trenutno na seji.) Predlagal bi, 
da se poslancu Zigonu da pismeni odgovor. 

V času med obema sejama je poslanec Stane Pungerčar pismeno postavil 
izvršnemu svetu -poslansko vprašanje, ki je v zvezi z zemljiškim maksimumom. 
To vprašanje ste prejeli kot gradivo k tej točki dnevnega reda. Prosim tovariša 
Komela, da odgovori na vprašanje poslanca Staneta Pungerčar j a. 

Lojze Komel: Poslanec Stane Pungerčar sprašuje: 
— koliko odstotkov kmetijskega potenciala v SR Sloveniji je v tako ime- 

novani razdrobljeni privatni kmetijski posesti; 
— v katerih občinah še ni ustanovljen sklad za pospeševanje kmetijstva; 
— kakšna bo po predvidevanjih in ocenah odstotna udeležba kmetijskega 

prebivalstva v strukturi vsega prebivalstva naše republike v naslednjih desetih 
letih, to je po letu 1980 in kasneje; 

— ali so v teku proučevanja in predlogi, da se kmetijski maksimum, glede 
na perspektivo modernizacije kmetijstva spremeni ali celo odpravi? 

Poslancu Stanetu Pungerčarju odgovarjamo: 
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Pod potencialom zasebnega kmetijskega sektorja v Sloveniji si ponavadi 
predstavljamo obseg zemljiške posesti, kar je le delen prikaz kmetijskega 
potenciala. Popolnejšo sliko o tem dobimo, če upoštevamo delež zasebnega 
sektorja v skupnem številu živalske črede. Z družbenoekonomskega vidika je 
zelo pomemben podatek o tržnih presežkih tega sektorja, oziroma koliko ljudi 
se angažira na teh zemljiščih. Delež zasebnega sektorja v naši republiki je 
naslednji: obdelovalne zemlje ima 88'%, goveda 90%, prašičev 80®/», fizični 
obseg proizvodnje 84'% in tržnost 70%. 

Odgovor na drugo vprašanje: Na podlagi spremljanja izvajanja priporočila 
Skupščine SR Slovenije v zvezi z nekaterimi problemi kmetijstva Slovenije je 
komite za kmetijstvo in gozdarstvo pri izvršnem svetu zahteval od vseh 
občinskih skupščin med drugim tudi odgovor, ali je občina ustanovila sklad za 
pospeševanj e km e ti j stva. 

Do konca januarja 1970 je poslalo poročilo o izvajanju navedenega pri- 
poročila 40 občinskih skupščin. Od teh je poročalo 24 občin o ustanovitvi 
sklada, 7 občin je poročalo, da še niso ustanovile sklad, 9 občin sklada ni 
omenjalo, ostale občine pa niso dale zadevnega poročila. 

Imamo namen, da v marcu 1970 razpišemo posebno anketo vsem občinam. 
V anketi bomo zaprosili, da nam poročajo konkretno o stanju skladov in o 
višini sredstev teh skladov. 

Odgovor na tretje vprašanje: Po predvidevanjih in ocenah vsebovanih v 
osnutku koncepta dolgoročnega razvoja kmetijstva in živilske industrije v SR 
Sloveniji, ki ga je pripravil kmetijski inštitut Slovenije, bo leta 1990 v Sloveniji 
13'4% kmečkega prebivalstva, kar pa je predvsem odvisno od predvidene 
dinamike razvoja ostalega gospodarstva in družbene dejavnosti, ki naj bi za- 
poslile pri postopni modernizaciji kmetijstva sproščeno delovno silo. Demo- 
grafska gibanja napovedujejo za naslednje desetletje nazadovanje števila kmeč- 
kega prebivalstva od sedanjih 24,2 '% na 20'% v letu 1980. 

Odgovor na zadnje vprašanje: Proces modernizacije kmetijstva, ki je v teku, 
glede na zemljiški maksimum danes in tudi v daljšem obdobju ne zadeva na 
oviro pri organizaciji specializirane kmetijske blagovne proizvodnje zasebnega 
kmetijstva. Razdrobljena in majhna kmečka posest s poprečjem 3,8 ha ob- 
delovalne zemlje v naših pogojih tržnega gospodarstva ne kaže ravno tendenc 
po povečanju posesti, kar dokazujejo tudi najnovejši statistični podatki popisa 
v letu 1969. To dejstvo je vsekakor v neposredni zvezi s tem, da se lahko 
z ustrezno intenzifikacijo proizvodnje, to je z večjim vlaganjem, doseže raz- 
meroma večji dohodek kot pa s povečanjem zemljiških površin, povezanim z 
ekstenzivnim načinom kmetovanja. Glede na to imajo naša razdrobljena in 
majhna zasebna gospodarstva še široke možnosti za razvoj specializirane inten- 
zivne kmetijske proizvodnje v okviru razpona med sedanjo velikostjo popreč- 
nega kmečkega gospodarstva in veljavnim zemljiškim maksimumom. Problem 
je bolj v razpoložljivih sredstvih za široko intenzifikacijo zasebnega kmetijstva 
in v možnostih večjega odliva kmečkega prebivalstva. Ne glede na to pa lahko 
povem, da se v komisijah, ki se ukvarjajo z revizijo zaktenodaje, pripravljajo 
določeni predlogi o zemljiškem maksimumu. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš poslanec Pungerčar, ali se zadovoljuješ 
z odgovorom, ki ga je dal pomočnik sekretarja tovariš Komel. 

Stane Pungerčar: Prosim, za pismeni odgovor. 
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Predsednik Tone Bole: V času med obema sejama je poslanec Otmar 
Sekavčnik postavil pismeno vprašanje republiškemu sekretarju za prosveto in 
kulturo in republiškemu sekretarju za delo. 

Poslansko vprašanje ste prejeli kot gradivo k tej točki dnevnega reda. Na 
poslansko vprašanje bo po dogovoru z republiškim sekretarjem za prosveto in 
kulturo odgovoril Jože Božič, republiški sekretar za delo. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec 
tega zbora, tovariš Otmar Sekavčnik je zastavil naslednje poslansko vprašanje: 

Kako daleč je z uresničitvijo smernice gospodarskega zbora z julija 1965. 
leta, o uvajanju izobraževanja strokovnjakov za tehniko varstva na vseh treh 
stopnjah fakultetnega študija. 

Na to vprašanje dajemo naslednji odgovor: 
V odgovoru posredujemo tudi mnenje in aktivnost institucij citiranih v 

vprašanju tovariša poslanca. Predmet tehnike varstva pri delu se postopoma 
uveljavlja v učnih programih srednjih strokovnih, višjih in visokih šol. Kot 
poseben predmet so ga uvedle naslednje fakultete: fakulteta za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo, fakulteta za naravoslovje in tehnologijo in medicinska 
fakulteta; od višjih šol pa višja šola za zdravstvene delavce in višja tehniška 
šola. 

Na posebnem sestanku v januarju letos, ki so se ga udeležili predstavniki 
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, republiškega sekretariata za 
delo, Zveza varnostnih inženirjev in tehnikov in zavoda SR Slovenije za šolstvo 
je bilo sklenjeno, da se do maja 1970 pripravijo posebne teze o pouku varstva 
pri delu, da bo zavod za šolstvo SR Slovenije vključil ta predmet v program 
dopolnjenega izobraževanja učiteljev. Prav tako je bil januarja 1970 skupen 
posvet dekanov tehniških fakultet o izobraževanju strokovnjakov za tehniko 
varstva pri delu na vseh treh stopnjah študija. Stališča tega posveta so bila 
predložena študijski komisiji univerze v Ljubljani, ki jih je na 3. seji 15. 
januarja t. 1. obravnavala in ugotovila, da imajo vse. fakultete vključno tudi 
družboslovne, v svojih študijskih programih zajeto snov s področja varstva pri 
delu. Tudi izvršni odbor izobraževalne skupnosti SR Slovenije je večkrat raz- 
pravljal o izobraževanju strokovnjakov specializiranih za varstvo pri delu in 
podpira prizadevanja, da se pouk tega predmeta čimbolj organizirano izvede na 
vseh fakultetah. Prevladuje mnenje, da je tretjo stopnjo študija mogoče uvesti 
samo, če bo to soglasen sklep vseh jugoslovanskih univerz. Univerze za uvedbo 
tretje stopnje študija zahtevajo hkrati razvoj raziskovalne dejavnosti na tem 
področju. O tem problemu je razpravljal tudi pedagoško znanstveni svet uni- 
verze in ugotovil isto kot študijska komisija. Poleg tega1 je sklenil predlagati 
fakultetam, da naj pregledajo študijske načrte in ugotovijo, koliko študijski 
programi strokovnih predmetov zajemajo tematiko varstva pri delu. V primeru, 
da navedeni snovi ni dan zadosten poudarek, naj bi se fakultete posvetovale 
s specializiranimi strokovnjaki. 

Pedagoško-znanstveni svet je odklonil predloge za ustanovitev posebnega 
postdiplomskoga študija te vrste, ker predmeti s področja varstva pri delu še 
nimajo zadostne podlage v rednem študiju. Ne zavrača se predlog, da bi v 
primeru potrebe organizirali za interese na eni fakulteti posebne postdiplomske 
seminarje za dodatno izobraževanje strokovnjakov, ki delajo na področju varstva 
pri delu. 
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Republiški sekretariat za prosveto in kulturo in republiški sekretariat za 
delo menita, da je treba zaupati nadaljnji razvoj izobraževanja strokovnjakov 
za varstvo pri delu univerzi in njenim fakultetam, kar je v skladu s stališči 
odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora in odbora za izobraževanje in 
vzgojo prosvetno-kulturnega zbora, ki sta o tem razpravljala 10. in 11. fe- 
bruarja letos. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Prosim poslanca, tovariša Sekavčnika, ali je 
zadovoljen z odgovorom? (Da.) 

Otmar Sekavčnik: Prosim za pismeni odgovor. 

Predsednik Tone Bole: V času med obema sejama je poslanec Stane 
Pungerčar postavil izvršnemu svetu pismeno vprašanje v zvezi z družbenim 
planom razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje 1971—1975. Po- 
slansko vprašanje ste prejeli kot gradivo k tej točki dnevnega reda. Na 
poslansko vprašanje bo odgovoril tovariš Rino Simoneti, član izvršnega sveta. 

Rino Simoneti: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš predsednik! 
Na poslansko vprašanje poslanca Staneta Pungerčarja želim dati naslednji 
odgovor. 

Izvršni svet je seznanjen s pripravami za sestavo srednjeročnega plana 
Socialistične republike Slovenije, ki trenutno potekajo v strokovnih organih 
republike. Osnovno delo opravlja zavod SR Slovenije za planiranje, pri tem 
delu pa sodelujejo tudi druge strokovne institucije kot so gospodarska zbornica, 
poslovna združenja in drugi upravni organi. V aprilu 1970 bomo dobili gradivo: 
»Cilji in predpostavke srednjeročnega plana razvoja Socialistične republike 
Slovenije-«. Delo nekoliko ovirajo določene nejasnosti glede oblikovanja in 
dopolnjevanja ekonomskega sistema. 

V približno istem roku bomo prejeli tudi predlog za izdajo resolucije o 
dolgoročnem ekonomskem razvoju Socialistične republike Slovenije, ki je pred 
končno redakcijo. Glede sodelovanja Socialistične republike Slovenije in njenih 
organov pri sestavi srednjeročnega plana Jugoslavije lahko povem, da je bil 
v tej skupščini 2. in 3. februarja letos sestanek, katerega so se udeležili vsi 
republiški upravni organi, predstavniki republiških vodstev družbenih orga- 
nizacij, kot so predstavniki Zveze komunistov, in Zveze sindikatov in zbornice. 
Na tem sestanku je bil sestavljen načrt za sodelovanje republiških organov pri 
sestavi skupnega jugoslovanskega srednjeročnega načrta. 

Dogovorjeno je bilo;, da bodo normalne koordinacije opravljah upravni 
organi z zveznimi organi, z zveznim izvršnim svetom pa republiški izvršni 
svet. V odnosu do odborov in zborov zvezne skupščine pa je bil sestavljen 
predlog liste posameznih predstavnikov, ki bodo zastopali Skupščino SR Slo- 
venije pri delu odborov in zborov zvezne skupščine. O tem je bila dne 5. 2. 
1970 sestavljena posebna informacija, kjer je podrobno navedeno, kdo in kje 
vrši koordinacijo ter posredovanje stališč. V njej so navedeni tudi nosilci 
koordinacije iz SR Slovenije za posamezna področja srednjeročnega načrta 
razvoja SFRJ. 

Predsednik Tone Bole: Ah je poslanec Stane Pungerčar zadovoljen 
z odgovorom? 
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Stane Pungerčar: Namen drugega vprašanja je v tem, da bi dobili 
informacijo., o rednih možnostih zveznih poslancev iz SR Slovenije, da sodelu- 
jejo v razpravi in zastopajo interese) Socialistične republike Slovenije ob 
razpravah v zvezni skupščini o izdelavi srednjeročnega plana razvoja Jugo- 
slavije. 

Predsednik Tone Bole.; Prosim ali je to vprašanje? 

Stane Pungerčar : To vprašanje je že itak formulirano. Glede 
koordinacije je pojasnjeno. Kot je razvidno iz besedila mojega vprašanja, je 
bilo to vprašanje postavljeno na posebni konferenci poslancev v klubu po- 
slancev in sem ga tu le ponovil. Na omenjeni konferenci je bilo izrecno rečeno, 
da poslanci premalo poznajo koncepcijo razvoja Slovenije, da bi lahko so- 
delovali v razpravah, ki so v zvezi že v teku. To se nanaša na drugo vprašanje. 

Predsednik Tone Bole: Če sem poslanca Pungerčar j a prav razumel, 
ne nadaljuje več vprašanja, ampak daje določeno pripombo. Ali želi predstavnik 
dati odgovor? 

Rino Simoneti: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zvezni poslanci ne morejo imeti gradiv republiškega plana, ker gradivo še ni 
izdelano. Ko bo gradivo izdelano, ga bodo prejeli tudi oni in bodo lahko po 
normalni parlamentarni poti informirani o vseh predlogih, ki jih bodo dali 
republiški upravni organi. Glede medsebojne koordinacije poslancev lahko 
omenim, da so imeli že tri sestanke v tej skupščini. Na prvem sestanku je 
sodeloval predsednik1 republiškega izvršnega sveta, ki je pojasnil nekatera 
stališča Slovenije do izdelave srednjeročnega plana Jugoslavije. Menim, da ni 
posebnih težav glede informiranja o izdelavi srednjeročnega plana Jugoslavije. 
Gradiva se pripravljajo in bodo po normalni poti lahko pravočasno vključeni 
tudi zvezni poslanci v vsa dogajanja v zvezi s srednjeročnim planom Slovenije, 
ko bodo na razpolago. 

Predsednik Tone Bole: Odgovori na poslanska vprašanja so s tem 
izčrpani. Prosim, kdo želi postaviti nova poslanska vprašanja? 

Prosim, tovariš Natan Bernot. 

Natan Bernot: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Skupščina si 
je dovolila skoraj leto odmora v razpravi o nadaljnji izgradnji elektro-ener- 
getskega sistema in elektro-energetskega gospodarstva v republiki Sloveniji. 
Uspešno delovanje elektro-energetskega sistema prav gotovo spada med nujne 
pogoje uspešnega delovanja vsega gospodarstva. Menim, da je zadnji čas, da ta 
odmor prekinemo. Življenje je v tem obdobju namreč napredovalo. Rasli so 
problemi tudi tega poidročja. Značaj teh problemov pa je na žalost tak, da se 
nočejo reševati sami od sebe. 

Seveda je vprašanje, kje naj to diskusijo najprej oživimo, katera vprašanja 
so primarna, ki naj jih rešuje skupščina? Dovolite mi zato, da se omejim v 
začetku te razprave samo na tista vprašanja, ki so mi po svoji stroki najbližja 
in katere strokovno najbolj poznam, ne glede na to, če so ta vprašanja v 
trenutnem stanju elektrogospodarstva najtežja oziroma najbolj bistvena. 
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Izvršnemu svetu želim postaviti vprašanje s področja nadaljnjega organi- 
ziranega delovanja in izgradnje elektroenergetskega sistema v republiki 
Sloveniji. 

Danes imamo v Sloveniji v gradnji samo eno elektrarno, to je termoelek- 
trarno Šoštanj, ki bo pričela z obratovanjem predvidoma konec prihodnjega 
leta. S tem bo Slovenija pokrila potrebe po električni energiji glede na stalno 
naraščanje potrebe približno do leta 1973. Leta 1973 bo Slovenija zopet prišla 
v deficit, ki bo stalno naraščal in dosegel leta 1975 že čez 1,5 milijarde kWh. 
Ta primanjkljaj bo seveda naraščal tudi naprej in dosegel po isti bilanci leta 
1980 že nad 5 milijard kWh. Zaradi tega je poslovno združenje za energetiko 
in iniciativo izvršnega sveta organiziralo izdelavo študije o optimizaciji iz- 
gradnje energetskega sistema v republiki Sloveniji v naslednjih petih oziroma 
10 letih. 

Rezultati te študije kažejo, da moramo v Sloveniji do leta 1980 zgraditi 
praktično vse še možne perspektive elektroenergetske vire klasičnih termo in 
hidroelektrarn ter vsaj eno nuklearno elektrarno, ker samo s klasičnimi ener- 
getskimi viri v Sloveniji ne moremo več pokrivati potreb po električni energiji. 
V študiji se predlaga, da bi bila nuklearna elektrarna najbolj ekonomična reši- 
tev pokrivanja potreb že v letu 1975. Zato se v študiji ugotavlja, da bi bila 
nujna izgradnja nuklearne elektrarne v Sloveniji v najkrajšem možnem roku. 
Ta ugotovitev odpira nove probleme in postavlja nova vprašanja, ki čas graditve 
čedalje bolj zavlačujejo, seveda v škodo vsega gospodarstva. Zaradi tega želim 
postaviti izvršnemu svetu naslednja vprašanja: 

1. Kaj je izvršni svet ukrenil za določitev realnega roka začetka obratovanja 
nuklearne elektrarne v Sloveniji? 

2. Kaj je izvršni svet ukrenil, da se reši problem preskrbe Slovenije z elek- 
trično energijo po letu 1973, ko se bo pojavil primanjkljaj, do pričetka obrato- 
vanja nuklearne elektrarne? 

3. Kaj je izvršni svet ukrenil, da se reši vprašanje pokrivanja konic in 
variabilne energije v tem časovnem obdobju? 

4. Kaj je storjeno, da se organizira normalna graditev celotnega elektro- 
energetskega sistema, upoštevajoč naraščajoče potrebe, dolge roke pripravljalnih 
del in dolge roke gradnje, vsaj za obdobje naslednjih 10 let, to je tudi v obdobju 
po pričetku obratovanja nuklearne elektrarne? 

5. Kaj je storjeno, da se rešijo problemi, ki so v zvezi s čim prejšnjim 
pričetkom obratovanja nuklearne elektrarne v Sloveniji? Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Bernot, glede na vsebino vprašanj sem 
razumel, da želite pismeni odgovor. 

Natan Bernot: Značaj vprašanj je tak, da zahtevam pismeni odgovor, 
ker bo o tem najbrž še dolga razprava. 

Predsednik Tone Bole: Hvala! V zvezi s poslanskim vprašanjem po- 
slanca Natana Bernota bo odgovoril tovariš Rino Simoneti, predstavnik izvrš- 
nega sveta. 

Rino Simoneti: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš predsednik! 
Izvršni svet se zaveda pomena vprašanja, ki ga je načel poslanec Natan Bernot, 
izvršni svet ugotavlja, podobno kot je poslanec tudi sam ugotovil, da je v 
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izdelavi študija raznih možnih bodočih energetskih virov. O tej študiji pa mo- 
rata dati strokovno mnenje vsaj dva inštituta. Tako si je namreč izvršni svet 
zamislil svojo vlogo pri rešitvi tega problema. Ni mogoče laično odločati o virih 
energije. Ravno tako družbenoekonomska utemeljitev izgradnje nuklearne elek- 
trarne ne more biti edini kriterij pri odločitvi. Potreben nam je torej tudi 
narodnogospodarski izračun takega objekta, ker različni objekti, različno in 
multiplikatorno delujejo na rast celotnega gospodarstva. Zelo forsiramo izdelavo 
teh dveh ekspertiz. Brž ko bodo izdelane, bodo takoj posredbvane skupščini. 
Izvršni svet pa se zaveda tudi dejstva, da je za izvršitev takih objektov potrebno 
veliko sredstev. Zato je sestavil posebno strokovno komisijo, ki bo v najkrajšem 
času izdelala predloge o tem., kakšne so možnosti narodnogospodarskega finan- 
ciranja bodočih energetskih objektov v Sloveniji. 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Prosim, tovariš! Poslansko vprašanje bo 
postavil poslanec Janez Beravs. 

Janez Beravs: Tovariši poslanci, tovariš predsednik! Čeprav sem me- 
nil, da bom to, kar bom danes povedal, postavil kot vprašanje na naslednji seji, 
sta me zelo utemeljeno vprašanje, ki ga je postavil poslanec Natan Bernot in 
odgovor člana izvršnega sveta Rina Simonetija prisilila, da že danes povem 
tisto, kar sem mislil sprožiti na eni od prihodnjih sej zbora. Gre namreč za 
dileme o možnostih za realizacijo zvezne resolucije o temeljih družbenoeko- 
nomske politike v letu 1970. 

V resoluciji je rečeno: »Izhodišče ekonomske politike za leto 1970 so po- 
stavke družbene in gospodarske reforme ter srednjeročnega načrta in podvojena 
prizadevanja za njihovo uresničevanje. 

Pred ekonomsko politiko za leto 1970 je zahtevana naloga konsolidacije 
in stabilizacije gospodarskih tokov pri nadaljnji hitrejši rasti, čeprav nekaj 
počasnejši kot v letu 1969. Pri tem je bistveno podpreti ekspanzijo iste pro- 
izvodnje in sploh gospodarske aktivnosti, ki je upravičena z realnim povpraše- 
vanjem na trgu, zlasti pa z izvozom. 

Da bi zagotovila Uresničevanje tako zastavlejnih ciljev gospodarskega raz- 
voja, bo ekonomska politika za leto 1970 usmerjena k dosegi optimalne rasti 
gospodarstva; k izvajanju stabilizacijske politike ob zmanjšanju primanjkljaja v 
plačilni bilanci; k normalizaciji omajanih poslovnih odnosov v gospodarstvu in 
k zagotovitvi ustrezne delitve narodnega dohodka, zlasti pa h krepitvi repro- 
duktivne sposobnosti gospodarstva. S tako usmerjenostjo bo ekonomska politika 
vplivala na zmanjšanje produkcijskih stroškov, na večjo ekonomičnost in renta- 
bilnost gospodarjenja, na optimalno rast gospodarstva in naraščanje narodnega 
dohodka-!-!. 

Teh nekaj principov resolucije o temeljih družbenoekonomske politike v 
letu 1970 sem navedel zato, da bi poskušali najti optimalne rešitve za realizacijo 
resolucije in zlasti reforme ter srednjeročnega načrta razvoja v letih 1971—1975. 
Tako imenovani »paket ukrepov«, ki sta ga sprejela zvezni izvršni svet in zvezna 
skupščina kot osnovo za realizacijo resolucije v praksi, kaže na določena od- 
stopanja. 

1. Nelikvidnost v gospodarstvu se povečuje. 
2. Vsi ukrepi, ki pogojujejo izplačilo osebnih dohodkov delovnih organizacij, 

izenačujejo rentabilne in nerentabilne delovne organizacije. 
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3. Vršijo se določene spremembe v organski sestavi trgovskega kapitala in 
to zaradi pogojev, ki omogočajo uvoz; trgovina zmanjšuje svoje zaloge blaga in 
ustrezen kapital koristi za uvozne posle. Posledica tega je, da se v gospodarskih 
organizacijah povečujejo zaloge, oziroma obvezno povečujejo angažirana obratna 
sredstva za normalno poslovanje. Ob tem problemu pa bi morali nekaj več raz- 
mišljati in poiskati ustrezne rešitve. 

Pri nadaljnjem razvoju samoupravnega modela socialističnega blagovnega 
gospodarstva se pojavljajo določene nedoslednosti in nasprotja, predvsem zaradi 
nejasno opredeljene vloge, mesta, značaja tržišča in plana v mehanizmu funkci- 
oniranja gospodarskega sistema in to zlasti v dveh smereh: 

a) ko se govori o vlogi, mestu in značaju tržišča na področju družbene 
reprodukcije nasploh, se ta vloga precenjuje; tržnemu mehanizmu se pripisujejo 
tiste dimenzije, ki jih nima in jih ne more imeti.. Zaradi tega se pocenjuje vloga 
sistema in metodologije planiranja. 

In drugič, ko se govori o vlogi, mestu in značaju tržišča na področju raz- 
širjene reprodukcije posebej (trgovskega kapitala), se ta vloga priznava samo v 
načelu in deklarativno-, dejansko pa ustrezni instrumenti in mehanizmi za 
funkcioniranje tržišča sploh še niso definitivno sprejeti in opredeljeni. 

Da bi se tak model gospodarstva lahko razvil, je nujno potrebno, da ne- 
posredni proizvalaci oziroma gospodarske organizacije postanejo dejansko no- 
silci sistema razširjene družbene reprodukcije, to pa pomeni, da se mora 
kontinuirano krepiti materialna osnova samoupravljanja in novih družbenih 
odnosov, ob sočasno večji uspešnosti družbene akumulacije. 

Dinamika formiranja akumulacije daje drugačno sliko in v nobenem pri- 
meru ne zagotavlja realizacije tako postavljenih ciljev. Vse bolj se kaže določena 
porazdelitev dohodka na škodo gospodarstva. Gibanja v letu 1969 to samo po- 
trjujejo, povečale so se obresti na kredite (v primerjavi z letom 1968) za 21 %>, 
obresti na poslovni sklad pa so se povečale za 8%. Porazno sliko pokaže struk- 
tura virov sredstev za financiranje investicij. To je tisto, kar je poslanec Bernot 
vprašal, kje so sredstva. Če so 1. 7. 1968 bile gospodarske organizacije udeležene 
v financiranju investicij s 33,8 %, so bile 1. 7. 1969 udeležene le še s 30,9 %. 
Delež banke pa je ravno obraten: 1. 7. 1968 je bil 45t0/o, 1. 7. 1969 pa že 48%. 
Imam še podatke o deležu republike in federacije, kar bom dal pismeno'. 

Iz tega izhaja osnovna ugotovitev, da se v skupni strukturi virov sredstev 
za financiranje razširjene reprodukcije zmanjšuje delež proizvodnih organizacij 
v korist drugih virov, predvsem bank. Zato ni potrebno poudariti, da se s tem 
zožuje možnost za samofinanciranje razširjene reprodukcije proizvodnih organi- 
zacij v celoti. 

To ugotovitev potrjujejo tudi podatki iz delitve dohodka gospodarstva 
Jugoslavije na bruto osebne dohodke, akumulacijo in sklade. 

— V letu 1961 je bilo za bruto osebne dohodke 63,4 %, za akumulacijo in 
sklade pa 36,6 %. 

— V letu 1968 pa je že 76,6 °/o za bruto osebne in samo 23,4 % za akumula- 
cijo in sklade. 

Udeležba od plačila glavnice za investicijska posojila v »akumulaciji« po- 
slovnega sklada gospodarstva pa je bila naslednja: 

— v letu 1961 je znašala akumulacija poslovnega sklada gospodarstva 
1413 mio in odplačilo glavnice 1166 mio din ali 82,5 % od skupne akumulacije. 

V letu 1968 je ta že 110,9%. To pomeni, da gospodarske organizacije ne 
morejo pokrivati niti anuitet od kreditov tako, da sploh ne moremo govoriti o 
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razširjeni reprodukciji. Kredit je torej še naprej ostal osnovna oblika razširjene 
reprodukcije, kar ne gre skupaj z logiko in zakonitostmi tržnega gospodarstva. 
Zaradi nakazanega položaja gospodarstva se iz leta v leto reproducira tako sta- 
nje, ki gospodarstvo postopno spreminja v vse večjega dolžnika, kar ima nega- 
tivne posledice v poslovanju gospodarskih organizacij. Tako stanje postopno 
paralizira celotni mehanizem samoupravno organiziranega gospodarstva in ga 
deformirat, narodno gospodarstvo pa sili v vse večje zadolževanje v inozemstvu. 
Na področju sistema razširjene reprodukcije se v določenem delu reproducirajo 
stari preživeli državnosocialistični odnosi. 

Ce poskušamo tem podatkom in trditvam dodati splošen zaključek, bi lahko 
rekli: probleme sistema razširjene reprodukcije s tem v zvezi pa tudi probleme 
samofinanciranja in likvidnosti gospodarstva je potrebno reševati tako, da se 
rešujejo nakazani konflikti in problemi. Ti problemi so namreč logična posledica 
dosedanje politike. Z njo smo v praksi izgrajevali mehanizem funkcioniranja 
našega gospodarskega sistema tako, da smo zakon vrednosti in trga primerno 
izvajali na področju enostavne, ne pa tudi na področju razširjene reprodukcije. 
Zato je rešitev zadnje omenjenega problema naša bodoča naloga: razvijati in 
izgrajevati ustrezne oblike in mehanizme finančnega trga. 

V moji razpravi manjkajo podatki za leto 1970. Ti podatki mi niso bili 
dostopni, oziroma potrebne analize zaradi prekratkih rokov za letošnje leto še 
niso bile izvršene. 

V smislu 25. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije bi postavil vprašanje 
oziroma zahtevo: da se o tej problematiki načne razprava, ker bodo v marcu 
1970 že na razpolago vsi potrebni podatki za stanje v gospodarstvu na podlagi 
zaključnih računov za leto 1969. Predlagam, da se izvrši analiza delovanja »pa- 
keta ukrepov«, sprejetih skupaj z resolucijo o temeljih družbenoekonomske poli- 
tike za leto 1970 in da se poskušajo odstraniti vse negativne tendence, ki so se 
že pokazale. Za likvidnost gospodarskih organizacij naj bi se sprejel princip, da 
so likvidne tudi tiste gospodarske organizacije, ki imajo ugodno razmerje med 
upniki in dolžniki. 

Prosim, da mi predstavnik izvršnega sveta na to vprašanje odgovori na 
prihodnji seji. Hkrati prosim, da se mi odgovor posreduje tudi v pismeni in 
dokumentirani obliki. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Beravs, razumel sem, da prosite za 
odgovor na prihodnji seji. Prosim, ali je mogoče, da predstavnik izvršnega sveta 
da, glede na zahtevo poslanca Beravsa, pojasnilo že sedaj. 

Rino Simoneti: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Pobudo po- 
slanca Beravsa sem razumel v smislu razprave o zaključnih računih za leto 
1969. Če je to točno, potem izvršni svet s tem seveda soglaša, da se začne taka 
razprava v skupščini, kar pa ni vprašanje izvršnega sveta, ampak skupščine, če 
bo to vprašanje dala na dnevni red. 

Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? 
Besedo ima poslanec Rudi Vavpotič. 

Rudi Vavpotič: V zvezi s postavljenim vprašanjem menim, da bi bilo 
umestno hkrati postaviti tudi vprašanje problematike obdavčitve poslovnega 
sklada gospodarskih organizacij. Bilo bi potrebno odgovoriti na vprašanje: 
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— kakšno stališče ima republiški izvršni svet do ukinitve obresti od po- 
slovnega slada; 

— kakšne ekonomske ali druge cilje zasledujemo s to obdavčitvijo-; 
— ali je omenjena obdavčitev še v skladu s političnimi in družbenimi iz- 

hodišči o materializaciji samoupravne družbe v bazi in 
— ali imamo pregled nad sredstvi zbranimi iz obresti na poslovni sklad in 

koliko lahko vplivamo, da se ta sredstva optimalno delijo. 

Predsednik Tone Bole: Poslanec Rudi Vavpotič je naslovil vprašanje 
na izvršni svet. Ali želi predstavnik izvršnega sveta dati odgovor na tej seji? 
(Ne.) Poslanec Vavpotič, predstavnik izvršnega sveta nas je obvestil, da bo dal 
svoj odgovor na prihodnji seji. Ali želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? 
Besedo ima poslanec Jože Slavič. 

Jože Slavič: Tovariši poslanci, tovariš predsednik! Postavljam poslan- 
sko vprašanje v svojem imenu in v imenu poslancev: Karla Lutarja in Toneta 
Skvarča. Poslanec Karel Lutar je na 4. seji tega zbora dne 16. 7. 1969 postavil 
vprašanje o umestnosti navodil zveznega sekretariata za finance in o tem, od 
katerih osnovnih sredstev kmetijskih organizacij se ne plačuje obresti od po- 
slovnega sklada in od katerih se plačujejo. S tolmačenjem zveznega sekretariata 
za finance je po mnenju večine gospodarskih organizacij iz te panoge, samo- 
voljno izvedena razvrstitev, katere delovne organizacije spadajo v kmetijstvo in 
so s tem oproščene plačevanja obresti od poslovnega sklada. Tisti, ki te proble- 
matike podrobneje ne poznajo, so po resoluciji o položaju kmetijstva imeli 
vtis, da so dejansko od tedaj kmetijske organizacije bile oproščene te dajatve. 
V praksi pa ni tako. Sedaj ne bi o tem na dolgo razpravljal, ampak bi le opozoril 
na to, da je pred nami sestavljanje bilanc in da je potrebno napraviti tudi 
skupno bilanco kmetijskih organizacij. Republiški sekretariat za finance je dal 
poslancu Lutarju 29. 9. 1969 odgovor, da ga bo obvestil, ko bo zadeva v zveznem 
sekretariatu zrela, da bo lahko dobil kaj bolj konkreten odgovor. Zvezni sekre- 
tariat je odgovoril, da ima trenutno dosti dela s pripravo gradiva v zvezi z 
nelikvidnostjo v gospodarstvu in da zaradi tega še ne more sestaviti odgovora. 
Vprašam, ali je 9 mesecev oziroma 7 mesecev in 9 dni zadosti dolg rok za 
takšen odgovor? Gospodarstvo tako dolgega zavlačevanja ne trpi. V imenu nas 
treh poslancev prosim, da čimprej dobimo odgovor na vprašanje. Te dni so 
potekli roki za predložitev zaključnih računov službi družbenega knjigovodstva 
in je treba tudi to vprašanje primerno urediti. Kolikor ni mogoče do prihodnje 
seje dati odgovora, potem prosim, da republiški sekretariat za finance da ob- 
širnejšo obrazložitev, kot je samo dopis prizadetemu poslancu. Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: Prosim, ali želi predstavnik republiškega se- 
kretariata za finance dati danes odgovor? Sicer je poslanec Jože Slavič želel 
odgovor na prihodnji seji. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Poslanec Slavič je v svojem vprašanju že nakazal problem in tudi ugo- 
tovil, da gre za tolmačenje zveznega navodila, s katerim je določeno, da zvezni 
sekretariat za finance lahko odločil, kaj vse sodi pod oprostitev. Naš sekretariat 
je to zadolžitev sprejel in kot je bilo nakazano, smo poslancu v septembru dali 
odgovor, da ga bomo o tem informirah, ko prejmemo stališče zveznega sekre- 
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tariata za finance. Med tem časom je naš sekretariat trikrat pismeno zahteval 
odgovor pri zveznem sekretariatu za finance z utemeljitvijo, da je ta odgovor 
nujno potreben ne samo zaradi odgovora poslancu, ampak tudi zaradi jasnosti 
pri poslovanju teh organizacij. Do danes tega odgovora žal nismo prejeli. Tudi 
telefonično smo zahtevali, da nam zvezni sekretariat za finance da odgovor. 
Obvestili pa so nas samo o tem, da to vprašanje podrobneje proučujejo in raz- 
čiščujejo z glavno centralo službe družbenega knjigovodstva in nas bodo, kakor 
hitro bo to vprašanje razčiščeno, o zaključkih obvestili. Naš sekretariat lahko 
sedaj samo še ponovi pismeno zahtevo zveznemu sekretariatu za finance. Vse 
to kaže, da naš sekretariat ni ostal samo pri tem vprašanju in da tudi ni pozabil 
na to problematiko, pač pa je težava v tem, da nikakor ne moremo dobiti jasnega 
odgovora zveznega sekretariata za finance glede tega vprašanja. To pomeni, da 
intervencija poslanca Slaviča ostaja še nadalje odprta in nerešena. Ali ima 
poslanec Slavič morda kakšno drugačno mišljenje oziroma predlog? 

Jože Slavič: Čakam na odgovor. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima poslanec Janez Miklavc. 

Janez Miklavc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tržna poročila in informacije, ki smo jih prejeli, nam pričajo o rekordni letini 
pri pridelku sadja. Ob tem pa se srečujemo tudi s problemi neurejene prodaje 
in z velikimi razlikami med odkupnimi in prodajnimi cenami in to najpogosteje 
v škodo neposrednih proizvajalcev. Hkrati ugotavljamo, da je uvoz južnega 
sadja in agrumov, s čimer se ukvarja v Jugoslaviji več kot 20 uvoznikov, 
izredno velik. Sele po dolgem času smo ugotovili, da le-ti ustvarjajo velike 
razlike v cenah in nesorazmerne zaslužke v odnosu na nabavo cene tega blaga. 
S predpisi bo v teh dneh določena marža za ureditev cen na notranjem trgu. 
S tem bo potrošnikom prihranjeno nad 12 milijard S dinarjev. Ugotavljamo 
tudi, da imamo v zveznem merilu vpeljan mehanizem garantiranih cen, oziroma 
minimalnih odkupnih cen za grozdje in za slive, da pa predpisi ne urejajo 
tržnega mehanizma in cen za druge proizvode s tega področja. 

Ob vsem tem pa je položaj domačih proizvajalcev ostalega kvalitetnega 
sadja, zlasti v Sloveniji negotov. Ti proizvajalci so nezaščiteni in niso v enako- 
pravnem položaju z ostalimi proizvajalci in trgovci. Pri tem mislim zlasti na 
tiste obrate in proizvajalce, ki sodelujejo v organizirani proizvodnji kvalitetnega 
sadja. Zato menim, da bi bilo potrebno proučiti proizvodne in tržne razmere v 
sadjarstvu in glede na nekajletne izkušnje, podobno kot na področju proizvodnje 
in plasmaja drugih kmetijskih proizvodov, najti tudi sistemske rešitve za ure- 
ditev tega problema. Zato postavljam vprašanje sekretariatu za gospodarstvo, 
ali se o tem problemu že kje razpravlja in ukrepa. Ce se še ne, predlagam, da 
se začne reševati ta problematika pravočasno^, pred odkupno akcijo. Morda bi 
se našla sredstva za intervencijo pri plasmaju domačega kvalitetnega sadja 
za predelavo, iz dela sredstev, ki jih ustvarjajo uvozniki sadja. Tem bi se mogoče 
naložilo obveznost, da plasirajo določene količine domačega sadja na primer v 
odstotku od uvoza, podobno kot je to regulirano v ostalih trgovskih in industrij- 
skih panogah in kooperacijskih odnosih npr. avtomobili. Res ne vem, zakaj 
naj bi bila domena trgovcev uvoznikov samo uvoz, medtem ko za plasma doma- 
čega sadja in za zaščito domače proizvodnje nihče ne skrbi. 
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Predsednik Tone Bole: Hvala! Ali lahko predstavnik sekretariata 
odgovori že danes? (Ne.) Tovariš Miklavc, razumel sem, da želite odgovor na 
prihodnji seji. (Da.) Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne.) 

Ker poslanskih vprašanj ni več, zaključujem 2. točko dnevnega reda in pre- 
hajamo na 3. točko dnevnega reda, tojena obravnavo osnutka skle- 
pov in priporočil o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega gospo- 
darstva v SR Sloveniji. 

Osnutek sklepov in priporočil je predložil odbor za urbanizem ter stano- 
vanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora. Ali želi predstavnik 
omenjenega odbora še ustno obrazložiti osnutek sklepov in priporočil? Prosim, 
tovariš Vidmar! 

Janez Vidmar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V sklepih in priporočilih Skupščine SR Slovenije o ukrepih in nalogah za na- 
daljnji razvoj stanovanjskega gospodarstva in stanovanjske reforme iz decembra 
leta 1967 je bilo republiškemu sekretariatu za urbanizem naloženo, naj izdela 
analizo delovanja sistema komunalnega gospodarstva, ki je bil uveden z zveznim 
zakonom in z zakoni, sprejetimi v naši skupščini. 

To analizo ste prejeli kot gradivo k tej točki dnevnega reda. Ob razpravah 
o analizi sta odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 
republiškega zbora in odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora 
ugotovila, da komunalno gospodarstvo zaostaja za razvojem ostalega gospodar- 
stva, saj nismo tej panogi, kljub hitri urbanizaciji in naraščanju gospodarskih 
investicij, v preteklih letih posvečali dovolj pozornosti. Gradili smo nova mesta, 
naselja, soseske in tudi obsežnejše gospodarske kapacitete, ob tem pa nismo 
hkrati izločali ustreznih finančnih sredstev za izgraditev komunalnih objektov 
in naprav, veči del tudi tistih, ki so življenjsko potrebne v vsakem urbanizira- 
nem kraju, kot so na primer vodovod in kanalizacija. Pri omejeni izgradnji 
pa so nastale neskladnosti tudi pri sami gradnji komunalnih naprav, posebno 
vodovodnih in kanalizacijskih, kar zavira normalen gospodarski razvoj in pen 
slabšuje življenjske pogoje ljudi. Stare komunalne naprave so se izrabile, pri 
tem pa nismo intenzivno investirali v razširjeno reprodukcijo in potrebne rekon- 
strukcije. To nam ilustrira podatek, da so se investicije v gospodarstvu od leta 
1965 do 1968 povečale za 114,4investicije v komunalno dejavnost pa za 6,1 %>. 
Nerazvitost in tako zaostajanje komunalnega gospodarstva bosta slej ko prej 
začela ovirati nadaljnji razvoj gospodarstva, posebno pa stanovanjsko izgradnjo. 

Da bi se s problematiko seznanila tudi neposredno in da bi preverila za- 
ključke analize, sta odbora formirala komisijo, ki je obiskala več občinskih 
skupščin in razpravljala z vsemi dejavniki v komunalnem gospodarstvu o pro- 
blemih, ki se pojavljajo. Na osnovi poročila skupine poslancev in zaključkov 
analize, ki so bili v teh razpravah v celoti potrjeni, sta odbora menila, da je 
treba sprejeti določene ukrepe, ki bodo na tem področju spodbudili in pospešili 
razvoj ter realizacijo načel, postavljenih z reformo. 

Dovolite mi, da opozorim samo na nekatera bistvena vprašanja, o katerih 
smo tako na odborih kot na občinskih skupščinah največ razpravljali. To so 
vprašanja zakonodajne politike in njenega izvajanja ter z njo povezanega si- 
stenia financiranja in organizacije komunalnih delovnih organizacij. 

Zakonodajna politika temelji na načelu, da naj politiko komunalnega gospo- 
darstva v največji možni meri določajo, organizirajo in izvajajo samoupravni 
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dejavniki v občini, zvezna in posebno republiška zakonodaja pa naj določata 
le okvire in imata pri tem manjše pristojnosti. Republiški zakoni dajejo občin- 
skim skupščinam možnost, da aktivno vodijo politko razvoja komunalnega 
gospodarstva, na razpolago pa ji dajejo tudi vrsto instrumentov, od urbanističnih 
načrtov do predpisovanja etapne gradnje, s pomočjo katerih bi lahko razvijale 
komunalo v skladu s svojimi potrebami in materialnimi možnostmi. 

Dejstvo je, da samoupravni dejavniki v občinah vseh možnosti, ki jih daje 
republiška zakonodaja, niso mogli dovolj izkoristiti, ker hkrati s sprejetjem 
zakonov nismo ustvarili tudi materialnih pogojev za realizacijo z zakoni uvede- 
nega sistema. Tako je v občinah glavni vir za financiranje komunale še vedno 
odvisen od proračuna. 

Poseben problem predstavlja zemljiška politika. Pri prometu z zemljišči 
se uveljavlja tržna cena, ob njej pa vrsta špekulacij s strani posameznikov in 
delovnih ter drugih organizacij. Ker se cene zemljišč tako rekoč prosto obliku- 
jejo, so dokaj visoke in diferencialna renta, ki bi jo občine oziroma organizacije 
za urejanje zemljišč vlagale nazaj v urejanje zemljišč, se preliva drugam. V 
skupščini se je pričela razprava o predlogu za izdajo zakona o natančnejših 
merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljiša, 
ki naj zavre špekulacije na tem področju. 

Samoupravni dejavniki v občinah samostojno določajo obseg virov za finan- 
ciranje enostavne in razširjene reprodukcije komunalnih objektov in naprav. 
Pri določanju o višini teh sredstev pa često prihaja do konfliktnih situacij, ker 
so na eni strani realne potrebe, na drugi pa interes, da se v čim večji meri 
zaščiti življenjski standard občanov. Zato je na primer prispevek za uporabo 
mestnega zemljišča nizek, čeprav bi ga marsikje lahko povečali in mu s tem 
dali dejansko tisto vlogo-, ki naj bi jo imel po republiški zakonodaji kot vir 
financiranja igradnje in rekonstrukcije naprav kolektivne komunalne potrošnje. 
Prav tako bi morali stremeti za tem, da bi delovne organizacije, ki opravljajo 
komunalne storitve za individualne potrošnike (vodovod' odvoz smeti, plin), 
čimprej usposobili za to, da bi s cenami krile enostavno reprodukcjo in da bi 
mogle odplačevati anuitete bančnih kreditov, sprejetih pod primernimi pogoji, 
za razširjeno reprodukcijo. 

Proces prehajanja na stroškovne cene za komunalne storitve je prepočasen, 
čeprav je pri uvajanju stroškovnih cen v zadnjem času opaziti pozitivne pre- 
mike. Seveda pa bi morale imeti tako občinske skupščine kot komunalne delovne 
organizacije za izvajanje z reformo in resolucijo 9. kongresa Zveze komunistov 
Jugoslavije začrtane politike, solidno izdelane dolgoročne in usklajene programe 
razvoja komunalnih dejavnosti. Da bi pri izvajanju takih programov lahko kar 
najbolj uporabljali tudi dosežke sodobne znanosti in tehnike, je nujna moderna 
organizacija tudi na tem področju, za katerega je trenutno značilna razdrob- 
ljenost, zaprtost v občinske meje, majhnost komunalnih delovnih organizacij, 
opravljanje nekomunalnih dejavnosti itd. Cene na .eni strani ter ne dovolj 
velika in iz leta v leto se spreminjajoča proračunska sredstva omogočajo v 
mnogih primerih komajda obstoj, ne pa izboljšanje ekonomskega položaja komu- 
nalnih delovnih organizacij. Pomanjkanje strokovno-tehničnega sodelovanja ter 
integracije na občinskem pa tudi na medobčinskih področjih ne bi smeli več 
dovoljevati, ker je to tudi eden od vzrokov stanja v komunah, kakršno tre- 
nutno je. 

Na nesorazmeren razvoj komunale v veliki meri vpliva tudi nezadovoljiva 
udeležba bančnih sredstev. Pri komunalnih investicijah v primarne naprave — 
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osnovna vodovodna in kanalizacijska mreža — je poleg ostalih specifičnosti tudi 
ta, da morajo biti v času, ko se grade, predimenzionirane, ker se grade za daljše 
obdobje in za neznano število potrošnikov, ki se letno dbseljujejo z razvojem 
mesta in naselja. Takim investicijam bi ustrezli dolgoročni bančni krediti z 
nizko obrestno mero. Ker pa je povpraševanje po bančnih kreditih tudi z viso- 
kimi obrestmi veliko, je komunalno področje za banke s komercilanega vidika 
nezanimivo. Z nekaterimi ukrepi, kot na primer z beneficiran jem obresti in 
utrditvijo ekonomskega položaja komunalnih delovnih organizacij bi bilo treba 
omogočiti, da bi se tudi komunalna dejavnost v večji meri pojavila kot povpra- 
ševalec po bančnih kreditih. S krepitvijo finančne moči komunalnih delovnih 
organizacij lahko pričakujemo, da se bo na osnovi sodelovanja ustvaril komu- 
nalni kapital, ki bo spodbujal poslovne banke k stalnemu finančnemu sodelo- 
vanju na osnovi dolgoročnih razvojnih konceptov komunale. 

V razpravah na terenu je bilo poudarjeno, da sedanjega sistema v komunal- 
nem gospodarstvu ne kaže bistveno spreminjati, saj so se pri njegovi realizaciji 
pokazali uspehi. Treba ga bo le utrjevati in dopolnjevati ter uvesti v njegovo 
izvajanje več enotnosti in reda. Za odpravo disproporcev v razvoju komunale 
bodo potrebni še veliki napori vseh činiteljev, ki na tem področju delujejo, ki 
pa so nujni, kajti od pravočasnega in uspešnega reševanja teh nasprotij je v 
veliki meri odvisen nadaljnji razvoj gospodarstva in tudi življenjskih pogojev 
občanov. 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo opozarja, 
da je na tem področju vrsta problemov in težav, ki jih moramo vztrajno reše- 
vati. K temu lahko zelo pripomorejo občinske skupščine, komunalne delovne 
organizacije in ostali činitelji, ki na tem področju delujejo. Zato predlagamo 
gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da sprejme predložene »Sklepe 
in priporočila o nalogah in ukrepih za nadaljnji razvoj komunalnega gospodar- 
stva v SR Sloveniji«, ki naj bi spodbudili prizadete, da bi kar najhitreje pri- 
stopili k reševanju teh problemov. Hvala. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim vas opo- 
zoriti, da ste prejeli poleg osnutka sklepov in priporočil še: 

— prečiščeno besedilo osnutka sklepov in priporočil, ki je predmet današnje 
obravnave; 

— obrazložitev odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospo- 
darstvo republiškega zbora k prečiščenemu besedilu osnutka sklepov in pri- 
poročil; 

— poročilo skupine poslancev o stališčih nekaterih občinskih skupščin in 
komunalnih delovnih organizacij pri izvajanju republiških zakonov in ustreznih 
občinskih odlokov s področja komunalnega gospodarstva; 

— analizo komunalneoa gospodarstva SR Slovenije s tekstualnim in doku- 
mentacijskim delom; 

— mnenja, stališča in predloge delegatov občin, zbranih na 4. zasedanju 
v Skupščini SR Slovenije k osnutku sklepov in priporočil. 

Osnutek sklepov in priporočil je obravnaval odbor za družbenoekonomske 
odnose gospodarskega zbora in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija 
sta predložila pismeni poročili, v katerih predlagata nekatere spremembe in 
dopolnitve k osnutku sklepov in pripororočil. Omenjene pripombe so upoštevane 
v prečiščenem besedilu osnutka sklepov in priporočil. 

10» 
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Prosim, ali želi predstavnik izvršnega sveta obrazložiti stališče izvršnega 
sveta do predloženega osnutka sklepov? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Kolar. 

Jože Kolar: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V posebno čast mi je, da lahko temu visokemu zboru v imenu gospo- 
darske zbornice in komunalnih organizacij, ki jih ta zastopa, izrečem vse 
priznanje in zahvalo za prizadevanja, ki naj bi vodila k skladnejšemu in učin- 
kovitejšemu razvoju komunalnega gospodarstva v naši republiki. Glede na 
obilje predloženega materiala in na skrbno formulacijo sklepov in priporočil 
bi bilo ob zaključni razpravi težko negirati polno vrednost predloženega materi- 
ala. Zato se bom v razpravi omejil predvsem na obravnavanje nujnosti sedanje 
akcije. 

Menim, da so naseljenost, predvsem pa razvoj industrije in turizma v naši 
republiki dosegli tako stopnjo, da stojimo danes pred alternativo ali uskladiti in 
pospešiti komunalno urejanje ali pa dopustiti, da bo zaradi te neurejenosti 
komunalnih naprav prišlo do stagniranja splošne rasti v naši republiki. Ko boste 
na današnji seji pri 10. točki dnevnega reda obravnavali predlog zakona o 
varstvu narave, se boste po vsej verjetnosti soočili s tehtnimi problemi preskrbe 
z vodo, odplakovanja odpadnih voda in odvoza odpadkov, ki kažejo na to, 
da na žalost poročila, ki jih objavlja naše časopisje o stanju na tem pod- 
ročju v inozemstvu, veljajo tudi za stanje v naši republiki. Verjetno vam je 
znano, da je v glavnem mestu naše republike od 50 km2 bolj ali manj zazidanih 
površin, komunalno popolnoma opremljenih le dobrih 21 km2. Stanje drugod v 
naši republiki pa je še mnogo bolj kritično. Prav zaradi tega, ker so zemljišča 
že zazidana in le delno urejena, bo opravljanje nastalega deficita zahtevalo 
znatno višje stroške kot gradnja komunalnih naprav na nezazidanem zemljišču. 

Kljub vsem prizadevanjem doslej naraščanja tega deficita nismo uspešno 
omejili, četudi je jasno, da poleg tega nastajajo tudi nove in nove potrebe po 
milij.ardnih zneskih, ki jih bo naša skupnost, če bo hotela uživati sadove gosto 
naseljene, gospodarsko visoko razvite in turistično pomembne republike, morala 
nekoč plačati. 

Zavedajoč se pomembnosti tega dejstva, je gospodarska zbornica letos 
pristopila k izdelavi programa razvoja komunalnih dejavnosti na področju naše 
republike, ki naj bi dal po eni strani materialno bilanco nastalih deficitov, po 
drugi strani pa smernice za tehnično izvedbo opremljenosti ter za potrebne 
organizacijske in ekonomske ukrepe za izboljšanje sedanjega stanja. 

Ze danes je namreč jasno, da je na tako gosto naseljenem področju, kot je 
urbani del naše republike, možno komunalno gospodarstvo uspešno voditi le, 
če ga obravnavamo kompleksno in če vemo, kdo odgovarja za stanje danes in 
kdo bo odgovarj al za posledice. 

Ker je vaš čas dragocen, vas ne bi utrujal s ponavljanjem že znanih dejstev. 
Povem naj samo še to, da se gospodarska zbornica s sklepi in priporočili stališč 
strinja, obenem pa prosim, da z vsemi sredstvi poskušate preprečiti nadaljnjo 
gradnjo na zemljiščih, ki niso komunalno vsaj minimalno opremljena ter da 
ukrenete vse, kar je potrebno, da bo osnova za nadaljnjo urbanizacijo kom- 
pleksna komunalna opremljenost. Soglašamo s tem, da vaš zbor podpre takojšnjo 
ureditev sistema za zbiranje potrebnih sredstev za komunalno urejanje, od 
zagotavljanja kreditnih sredstev do formiranja stroškovnih cen. Ce želimo zago- 
toviti skladen razvoj naše republike, je sprejem predloženih sklepov in pri- 
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poročil eden od začetnih korakov v tem procesu. Upam, da bo skupščina še 
naprej in stalno posvečala komunalnemu gospodarstvu vso potrebno skrb. 
Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi razpravlajti? (Nihče.) Zaključujem 
razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep: 

1. osnutek sklepa in priporočil (prečiščeno besedilo) o ukrepih in nalogah 
za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji se sprejme; 

2. predlog sklepa in priporočil pripravi odbor za urbanizem ter stanovanjsko 
in komunalno gospodarstvo republiškega zbora. Pri tem naj upošteva mnenja 
pristojnega odbora gospodarskega zbora in zakonodajno-pravne komisije ter pri- 
pombe in sugestije ki so bile dane v razpravo. 

Kdor je za predloženi sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor osnutek sklepa ih priporočil sprejel. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda; to je na usklajevanje 
spornega besedila zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah. 

Komisija za usklajevanje spornega besedila predloga zakona o dopolnitvi 
zakona o komunalnih taksah, ki sta jo v skladu z določili prvega odstavka 314. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije imenovala republiški in gospodarski 
zbor na svoji zadnji seji, je pripravila predlog za rešitev spornega vprašanja. 

Poročilo komisije in predlog za rešitev spornega vprašanja ste prejeli skupaj 
s sklicem kot gradivo k tej točki dnevnega reda. Prosim poročevalca omenjene 
komisije, poslanca Ivana Atelška, da ustno utemelji predlog za rešitev spornega 
vprašanja. Prosim, tovariš Atelšek! 

Ivan Atelšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Sporno besedilo 
predloga zakona je komisija obravnavala in našla kompromisen predlog, ki bi 
bil sprejemljiv za oba zbora. 

Komisija predlaga, da republiški in gospodarski zbor sprejemata naslednje 
besedilo: 

a) 6. točka 4. člena »6. Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postav- 
ljeni, pritrjeni ah drugače označeni na javnih mestih«; 

b) k 4. členu nov drugi odstavek: »Komunalna taksa iz 6. točke prejšnjega 
odstavka tega člena se ne more predpisovati za napise firm, ki so po zakonu ah 
odloku občinske skupščine obvezni.-« 

Komisija je sestavila predlog na podlagi temeljite presoje razlogov, ki so 
bili podani v obeh zborih in upoštevala vse tiste momente, ki vodijo do opti- 
malne rešitve spornega vprašanja. Mnenja je, da so predlaganim besedilom 
pojasnjene vse nejasnosti in da je odpadla možnost, da bi lahko kdorkoli ob- 
davčil tiste forme, katerih izobešanje je po predpisih obvezno. Ob tem pa 
predlagano besedilo zagotavlja, da bodo obdavčeni reklamni napisi, ki služijo 
podjetjem za izobešanje poslovnih rezultatov. 

Prepričan seni, da je takšno besedilo oziroma takšna sprememba sprejem- 
ljiva in predlagam zboru, da jo sprejme. 

Predsednik Tone Bole: Pričenjam razprav o predlogu komisije. Prosim, 
kdo žeh besedo? Prosim, tovariš Ster! 
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Janez Ster: Menim, da v utemeljitvi kompromisnega predloga, ki ga 
je dal tovariš Atelšek, ni nobenega bistvenega argumenta za takšno rešitev 
oziroma obdavčitev. Kot razumem, je predlog tak, da firme ne bodo obdavčene, 
pač pa vsi reklamni napisi in vse reklame. To pa je spet ukrep, od katerega 
občine na periferiji ne bodo imele veliko, pač pa dosti več velike in bogate 
občine v mestih, ki imajo že tako precej denarja. Te bodo komunalne takse za 
reklame pobirale ne le od svojih, ampak tudi od firm in podjetij izven svojega 
področja. Menim, da bo ta ukrep bogate še bolj obogatil in revne še bolj osiro- 
mašil, zato bom glasoval proti. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš poslanec! Danes obravnavamo samo 
sporni del besedila in to sta dve točki v 4. členu. To, o čemer govoriš, pa je bilo 
sprejeto že na prejšnji seji. 

Janez Ster: Tovariš predsednik! Kot razumem, je vsebina predloga 
komisije v tem, da se komunalne takse plačujejo samo za reklamne napise in 
sem jasno povedal, da sem proti takemu kompromisu. 

Predsednik Tone Bole: Ponovno opozarjam, da je bilo to, o čemer si 
govoril, že sprejeto na zadnjih sejah obeh zborov. Prosim, tovariš sekretar. 

Sekretar Boris Sajina: Tovariši poslanci! Na zadnjem zboru smo 
sprejeli 6. in 4. točko člena v naslednjem besedilu: 

»6. za objave in oglase, ki se pritrjujejo na zidove, ograje in druge pred- 
mete.« 

Ze to besedilo, če pravilno razumem, vključuje pravzaprav tisto, česar se 
boji tovariš Ster, že takrat ste se odločili, da bomo obdavčevali objave in oglase. 
Zdaj gre le še za to, ali sprejmete zraven še besedo »reklamne napise« ali ne. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi sodelovati v razpravi? Prosim^ 
tovariš Petauer! 

Franc Petauer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da povsem jasno razumem, za kaj gre pri usklajevanju besedila in da 
je bistvena razlika med oglasi in objavami ter reklamo in ostalimi stvarmi, ki 
jih vsebuje novo besedilo. 

Ko osvajamo načela tržnega gospodarstva, se moramo dobro zavedati, da 
je poleg gospodarske aktivnosti in njenega uspeha zelo pomembna tudi eko- 
nomska reklama, ki je praktično sestavni del tega dogajanja. Temu posvečamo 
premajhno pozornost. Na eni strani želimo, da bi delovne organizacije izkoristile 
tudi ta element za uspešnejše poslovanje, obenem pa dajemo možnost občinskim 
skupščinam, da vsaka po svoje predpiše, kako bo obdavčila to aktivnost. Posebno 
je to problematično za tista podjetja, ki nastopajo na območju večjih občin in 
teh ni malo. 

Mislim da je treba upoštevati tudi to, da smo v resoluciji o smernicah 
ekonomske politike za leto 1970 sprejeli načelo, da gospodarstva ne bomo obre- 
menjevali bolj kot je bilo predvideno. Prav predlagane spremembe 4. člena pa 
dajejo v posebni obliki možnosti večje obremenitve gospodarstva. Zato sem 
proti predlagani dikciji. Sem za to, da ostanemo pri vsebini, ki je bila sprejeta 
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na 9. seji in to je: »6. za objave in oglase, ki se pritrjujejo na zidove, ograje in 
druge predmete;«. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Prosim, tovarišica Zlebnikova. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ne glede na to, 
kako se bomo odločili, se mi zdi neumestno, da o tako nepomembni stvari kot so 
komunalne takse toliko razpravljamo. Iz tega naslova zbrana sredstva bodo v 
vseh občinah znašala 200 do 300 milijonov din. Mislim tudi, da bodo občinske 
skupščine, ko bodo uvajale komunalne takse, upoštevale smotrnost in racional- 
nost, zlasti pa ekonomsko utemeljenost teh taks. Prepričana sem, da bodo zbori 
delovnih skupnosti pri občinskih skupščinah nasprotovali takim ukrepom, ki bi 
škodovali nadaljnji ekonomski rasti gospodarstva na posameznem območju. Zato 
sem tudi prepričana, da pri predpisovanju taks na reklame in napise ne bo prišlo 
do takih pretiravanj, ki bi dejansko škodovala uvajanju ekonomske reklame. To 
takso so vpeljale že vse republike razen naše. Druge republike imajo vpeljane 
tudi takse na firme. Mi smo bili v dilemi ali takso na firme vplejati ali ne. Na 
seji usklajevalne komisije je pri obravnavi prevladalo mnenje, ki je bilo izra- 
ženo tudi v našem zboru, da takse na firme absolutno ne bi kazalo vpeljati. 
Glede na razpravo v komisiji in na dosedanjih zasedanjih zbora se mi zdi, da 
ni bilo nasprotovanja vpeljati taks na reklame, temveč so bili ostri pomisleki 
predvsem proti taksi na firme. Racionalno bi bilo, da o tej stvari odločimo čim- 
prej in da s tem damo občinskim skupščinam možnost, da v kratkem času 
sprejmejo tudi svoje odloke. 

Poleg tega bi omenila' da sta že odbora in tudi komisija, ki je to besedilo 
usklajevala, naložila sekretariatu za finance, da naj ob konkretnem izvajanju 
tega zakona vodi koordinacijo med občinami, tako da bi ne prišlo do neuteme- 
ljenih in prevelikih razlik med občinami. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi razpravljati? Tovariš Puterle, 
prosim. 

Franc Puterle: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Mislim, da smo 
že na prejšnji seji, ko smo razpravljali o 4. členu tega predloga, zahtevah, da 
se besedilo precizira. Mene je prej motilo samo to, da smo hoteli z občinskimi 
odloki uvajati takse na firme, ki so z zakonom predpisane. Menim, da je besedilo 
6. točke 4. člena, tako kot ga predlaga komisija, za nas sprejemljivo. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi razpravljati? Tovari Atelšek, 
prosim. 

Ivan Atelšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Sem predstavnik 
podjetja, ki ogromno daje za reklamo, pa vendar mislim, da bi ne smeli biti pri 
takih odločitvah tako malenkostni. Gre za 200 milijonov, ki pomenijo tudi vir 
sredstev za utrjevanje komunalnih skupnosti. Menim pa, da bodo občine teme- 
ljito premislile, preden bodo takse uvedle. Če bodo uvedle visoke takse, potem 
na njihovem področju ne bo niti svetlečih napisov, in tako ne bo problemov. 
Ce pa bodo menile, da so reklame in svetleči napisi okras mesta, ki nekaj 
pomeni tudi s turistične plati, bodo ravnale drugače. Nepravilno pa bi bilo, 
če bi predpisovali takse na firme, ki so po zakonu obvezne, ne glede na to, kakš- 
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no obliko imajo1, ali je to svetleč napis, ali mala tabla ali kaj podobnega. Zato 
predlagam, da sprejmemo besedilo, ki ga predlaga komisija. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, tovariš Vavpotič. 

Rudi Vavpotič: Menim, da je tu vrsta spornih vprašanj, na katere 
je opozoril že tovariš Atelšek. Gre za vprašanje, kaj je firma in kaj je reklamni 
napis. Ali je napis »Brest« v Tivoliju firma ali pa je to reklama? V Jugoslaviji 
je 50 ali 20 znakov Iskre, ali so to firme ali reklame? Menim, da bomo glede 
takih stvari prihajali v nemogoče situacije. 

Drugo pa je načelno vprašanje. Le 10®/o slovenskega gospodarstva nastopa 
v javnosti z ekonomsko reklamo. Ta aktivnost torej pri nas še močno zaostaja, 
in ta, že tako počasen proces, bomo sedaj še zavrli. Zato bom glasoval proti 
besedilu, ki ga predlaga komisija. 

Predsednik Tone Bole : Zeli še kdo razpravljati? Prosim, tovariš Šter. 

Janez Ster: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Dovo- 
lite mi, da še enkrat utemeljim svoje mnenje. Ne strinjam se niti s tistimi, ki 
trdijo, da je to nepomembno vprašanje, pa tudi ne s tistimi, ki mislijo, da je to 
zelo načelno vprašanje. V dobi, ko se v Jugoslaviji, posebno pa v Sloveniji 
trudimo, da bi uvedli tržno gospodarstvo, ko hodimo na seminarje o marketingu 
in ko se trudimo, da bi nam prešlo v zavest, da ni več glavna proizvodnja, ampak 
osvajanje tržišča in pridobivanje kupcev, hočejo administrativni organi to pra- 
vilno usmeritev zavreti. To se mi, tovariši, najbolj upira. Poleg tega pa menim, 
da je administracija prav zaradi počasnosti uvajanja ekonomske reklame pred- 
lagala obdavčitev le-te v zelo napravem času. 

Upoštevati je treba tudi to, da bodo delovne organizacije reklamirale svoje 
proizvode večinoma v centrih kot je Ljubljana. Manj pomembne občine se s 
temi taksami ne bodo ravno opomogle. Menim., da niti za nas, ki bomo plačevali 
niti za tiste, ki bodo dobili, ta sredstva niso tako pomembna. To so moji 
dodatni argumenti proti temu spornemu besedilu. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, dovolite mi, da izrazim glede na usme- 
ritev razprave, določeno zaskrbljenost. Zakon, ki ga sprejmemo, nikogar ne 
obremenjuje, temveč prenaša pooblastila na občine. V razpravi je bilo tako 
izražena nezaupnica komunalni samoupravi. Zato vas še enkrat opozarjam, da 
bomo odločali le o prenosu pristojnosti iz: enega nivoja na drug nivo. Zato 
bodimo precizni v svojih izjavah, kjer govorimo, da bo gospodarstvo bolj obre- 
menjeno. S tem zakonom se gospodarstvo ne obremenjuje, temveč se samo 
prenaša pooblastilo glede vodenja politike na komunalne skupnosti. Ker smo že 
nekajkrat razpravljali o tem, se mi zdi, da ne zaupamo tistemu, na katerega 
prenašamo pooblastilo. Res ne vem, kako bo v bodoče, ko bomo morali še več 
pristojnosti prenesti na občinske skupščine. 

Zato opozarjam, da razpravljamo torej o prenosu pristojnosti, ne pa o tem, 
ali smo za to, da se razvija moderna ekonomska reklama ali ne. 

Ob nastajanju tega zakona sem se spraševal, če je sploh potrebno, da ga 
sprejme republika, ker mi je bilo jasno, da so to stvari, ki morajo biti v pristoj- 
nosti občin. K sprejetju tega zakona nas zavezuje zvezna zakonodaja in mnenja 
sem, da bi bilo potrebno to spremeniti. 
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Ko 'bomo odločali, se torej predvsem zavedajmo, da dajemo s tem tudi 
oceno občinam in da presojamo ali se bodo ob uvajanju teh taks znale razumsko 
odločati. 

Kdo še želi besedo? Prosim, tovari Ster. 

Janez Ster: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! S 
trditvijo, da gre pravzaprav le za prenos pristojnosti in ne za direktno obdav- 
čevanje gospodarstva, se načeloma strinjam. Vendar pa menim, da je to statično 
gledanje na problem. V Jugoslaviji delimo sredstva na posameznih nivojih 
tako, da najprej federacija odreže svoj kruh, nato republika, nazadnje, ko pride 
na vrsto občina, pa je ponavadi že vse odločeno in plafonirano. Ker sem pred- 
sednik sveta za finance v eni izmed občin, lahko trdim, da je tak prenos pri- 
stojnosti za občine zelo dobrodošla priložnost, ko tudi občina lahko poveča svoj 
kos kruha. Ko smo v skupščini prvič razpravljali © tem zakonu in ko še nismo 
pričakovali, da se bo stvar zapletla, so občine še izdelovale osnutke, na osnovi 
katerih sklepam, da bodo izkoristile možnosti, da si povečajo dohodke. Pravno 
gre torej za prenos pristojnosti, dejansko pa za obdavčitev gospodarstva. 

Predsednik Tone Bole: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovari Cerkvenik. 

Danilo Cerkvenik: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice po- 
slanci ! Ker je bil namen te točke dnevnega reda, da sprejmemo ah zavrnemo 
predlog komisije k spornemu 6. členu, predlagam, da odločimo najprej o tem 
in šele nato razpravljamo o prenosu pooblastil. Menim, da ni smiselno stvari 
dramatizirati, čeprav se z večino diskutantov strinjam. 

Predsednik Tone Bole: Želi še kdo sodelovati v razpravi? (Ne.) Ker 
nihče ne želi več razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje 
predlog komisije za rešitev spornega vprašanja in to, kot je razvidno iz pred- 
loženega poročila, da zbor sprejme: 

a) 6. točko 4. člena v naslednjem besedilu: 
»6. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ah 

drugače označeni na javnih mestih;«, 
b) k 4. členu nov drugi odstavek v naslednjem besedilu: 
»Komunalne takse iz 6. točke prejšnjega odstavka tega člena se ne more 

predpisovati za napise firm, ki so po zakonu ali odloku občinske skupščine 
obvezni.« 

Kdor je za predlog komisije, naj prosim dvigne roko. 
(33 poslancev dvigne roko.) Koliko jih je proti? (15 poslancev dvigne roko.) 

Kdo se je vzdržal? (6 poslancev.) 
Za predlog komisije je glasovalo 33 poslancev, proti 15, medtem ko se je 6 

poslancev glasovanja vzdržalo. Predlog komisije je sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega red a, to je na obravnavo pred- 
loga za izdajo zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili. 

Predlog za izdajo zakona je predložil republiški sekretar za gospodarstvo. 
AH želi predlagatelj, tovariš Levičnik, še ustno obrazložiti predlog za izdajo 
zakona? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona je obravnaval odbor za proizvodnjo in blagovni 
promet in predložil pismeno poročilo. Predlog za izdajo zakona je obravnavala 
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tudi zakonodajno-pravna komisija in predložila pismeno poročilo. Ali želi poro- 
čevalec odbora, poslanec Atelšek, še ustno dopolniti poročilo odbora? (Ne.) 

Izvršni svet je pismeno sporočil, da se s predlogom za izdajo zakona strinja. 
Pričenjam razpravo in prosim, kdo želi besedo, Prosim, tovariš Pirš. 

Jurij Pirš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Predlog 
za izdajo zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili naj v točki 
2, kjer se govori o ureditvi in opremi postaj in postajališč, predvidi tudi, da 
naj se ta ustrezno opremijo za potrebe potnikov. Pri tem mislim na ureditev 
prostora za zadrževanje potnikov, njegovo razsvetljavo in sanitarije. 

Ob razpravi o tem zakonu se mi zdi potrebno tudi opozoriti, da v naši 
družbi parcialno in nekoordinirano obravnavamo vprašanja posameznih vrst 
prometa. To je najbolj očitno pri cestnem in železniškem prometu. Po temeljnih 
zakonih o teh dveh oblikah prometa so javne ceste družbena lastnina v splošni 
rabi, železnice pa v upravljanju določenih organizacij. Na osnovi tega nastane 
velika razlika v financiranju gradnje, eksploatacije in vzdrževanja cest in 
železnic. Prav tako izhajajo iz obstoječe zakonodaje različni pogoji poslovanja 
cestnih, prevoznih in železniških transportnih podjetij. Prva poslujejo na osnovi 
zakonov, ki so bolj dogovornega značaja, druga pa na osnovi takih zakonov, ki 
so bolj prisilnega značaja. 

Menim, da bi morali sedaj ob reviziji zvezne in republiške prometne zakono- 
daje z zakonom določiti splošna načela glede pogojev poslovanja enotno za 
celoten promet. Hvala. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Ker 
nihče več ne želi sodelovati v razpravi, zaključujem razpravo in predlagam, da 
zbor sprejme naslednji sklep: 

1. predlog za izdajo zakona se sprejme; 
2. osnutek zakona pripravi republiški sekretariat za gospodarstvo. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj upošteva mnenja in stališča, ki so podana v poročilu 
odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora, in v poročilu 
zakonodajno-pravne komisije ter stališča in pripombe dane v razpravi na današ- 
nji seji zbora; 

3. osnutek zakona naj republiški sekretariat za gospodarstvo predloži gospo- 
darskemu zboru do konca meseca maja 1970. leta. 

Prosim, kdor je za takšen sklep, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog za izdajo zakona. 
Pred prehodom na 6. točko dnevnega reda predlagam 30 minut odmora. 

Se strinjate? (Da.) 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.40.) 

Predsednik Tone Bole: Prehajamo na 6. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo osnutka zakona o odstopu republiškega prispevka 
iz osebnega dohodka v premogovnikih zaposlenih delavcev republiškim skupnim 
rezervam gospodarskih organizacij. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet na osnovi sklepa o sprejemu pred- 
loga za izdajo zakona, ki ga je gospodarski zbor sprejel na svoji seji dne 11. 
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aprila 1969. Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti osnutek 
zakona? (Ne.) 

Osnutek zakona je obravnaval odbor za proizvodnjo in blagovni promet 
ter predložil pismeno poročilo. Ali želi poročevalec odbora, poslanec Atelšek, 
še ustno utemeljiti stališče odbora? (Ne.) 

Osnutek zakona je obravnavala tudi zakonodaj no-pravna komisija in pred- 
ložila pismeno poročilo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Vidmar. 

Martin Vidmar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! V skupščin- 
skih telesih se je razvila predvsem razprava o dilemi ali naj se sproščena sred- 
stva po tem zakonu dajajo neperspektivnim premogovnikom v obliki dotacije, 
torej brez obveznosti vračanja ali pa v obliki posojila. V zvezi s tem ponovno 
opozarjam, da v konkretnem primeru ne gre za sredstva republiških skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij, ampak da ta sredstva izhajajo iz odstopljenega 
pispevka, ki ga je v taki obliki mogoče dajati premogovnikom brez obveznosti 
vračanja. 

Mislim, da je potrebno povedati, kako so se gibale prispevne stopnje zvez- 
nega in republiškega prispevka od osebnega dohodka v zadnjih letih. Zvezni 
prispevek od osebnega dohodka je bil leta 1968 4,7 %>. V letu 1969 se je zmanjšal 
od 4,7 na 4 '°/o, letos pa od 4 '°/o na 2,7 °/o. Republiški prispevek od osebnega 
dohodka je bil v teh letih 1,21 "Vo, republiški prispevek od osebnega dohodka 
za izobraževanje pa se je gibal takole: leta 1968 je bil 1,95 '°/o, potem se je povečal 
v letu 1969 na 3,26 ^/o, letos pa je ocenjeno, da bo znašal 3,26 %>. 

Skupna stopnja, s katero je bilo gospodarstvo obremenjeno v tem času iz 
tega naslova, je bila: leta 1968 8,16 fl/», leta 1969 7,70'°/o in leta 1970 bo 7-47 %>. 
Obremenitev se torej zmanjšuje. Obratno pa se giblje ta stopnja pri premogov- 
nikih. Zveza je leta 1968 oprostila premogovnike plačevanja prispevkov od 
osebnega dohodka. Tako so bih leta 1968 premogovniki obremenjeni samo s 
3,46 %', to je bil republiški prispevek od osebnega dohodka in republiški pri- 
spevek od osebnega dohodka za izobraževanje. V naslednjih letih, ko se je 
prispevek za izobraževanje povečal na 3,26, je obremenitev narasla na 4,77'%, 
kolikor bo po ocenah znašala tudi letos. V premogovnikih torej obremenitev v 
primerjavi z drugimi panogami gospodarstva narašča. 

Pri zakonu, o katerem razpravljamo, gre v bistvu za sredstva, ki jih. je 
federacija že odstopila premogovnikom. Sprejemljivo je stališče, da se ta 
sredstva dajejo premogovnikom prvenstveno za prekvalifikacijo rudarjev ozi- 
roma delavcev v drugih gospodarskih organizacijah oziroma v drugih panogah 
industrije. Pri tem pa je tudi jasno, da ne moremo zahtevati vračanja teh 
sredstev, oziroma ne moremo zahtevati, da bi delavci prinesli s seboj v novo 
delovno organizacijo tudi dolg za svojo prekvalifikacijo. 

Upoštevati moramo, da so rudarjeve roke zaradi težkega fizičnega dela 
okorne in nespretne in da se je v ta poklic v glavnem usmerjala sila z nižješolsko 
izobrazbo, kar vse še bolj otežuje proces prekvalifikacije. Za ilustracijo naj 
navedem samo primer iz rudnika Senovo, kjer se bo moralo v letošnjem letu 
prekvalificirati 310 rudarjev v poklice kovinske stroke. Po programu izobraže- 
valnega centra Metalne Maribor se predvideva 320 ur teoretičnega in 664 ur 
praktičnega pouka za te rudarje, kar pomeni osem ur praktičnega in štiri ure 
teoretičnega pouka na dan. 
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Struktura stroškov tega intenzivnega tečaja je naslednja: bruto osebni do- 
hodki (70% od poprečnega dosedanjega dohodka) znašajo milijon 500 tisoč, 
materialni stroški 46 tisoč, potrebno orodje 12 tisoč, ugotavljanje psihofizioloških 
sposobnosti 28 tisoč, bruto osebni dohodki inštruktorjev in predavateljev 26 tisoč 
dinarjev ali skupno 1 milijon 600 tisoč din. Stroški na posameznega delavca 
znašajo torej 5300 dinarjev. 

Iz navedenega lahko sklepamo, da premogovniki, ki gredo v prekvalifika- 
cijo oziroma v likvidacijo, ne bodo sposobni nositi sami stroškov, ker morajo 
vsa razpoložljiva sredstva kot soudeležbo vlagati v izgradnjo oziroma razširitev 
novih investicij. Industrija, ki prevzema rudarje, pa ni dolžna niti pripravljena 
prevzeti teh stroškov. Poleg tega je treba upoštevati še to, da delavec, uspo- 
sobljen v kratkem intenzivnem tečaju v novi dejavnosti ne bo dosegel takoj 
poprečne produktivnosti, ampak bo, posebno v začetku, predstavljal finančno 
breme za novo delovno organizacijo, oziroma za novo dejavnost. To pride še 
zlasti do izraza takrat, kadar je prekvalifikacija množična. 

Menim torej, da v obravnavanem primeru ne gre za improvizirane potrebe 
posameznih gospodarskih organizacij, ampak za zelo pereče objektivne težave, 
kjer je intervencija republike zelo upravičena. 

Predsednik Tone Bole: Hvala. Kdo še želi razpravljati? Prosim, tova- 
riš Atelšek. 

Ivan Atelšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Oglašam se kot 
poročevalec odbora. V razpravi na odboru smo bih mnenja, da ne moremo niti 
mi niti katerakoli delovna organizacija težiti za tem, da bi dobila nekaj zastonj. 
Kajti če se borimo proti takim odnosom v Jugoslaviji, potem enakih ne smemo 
ustvarjati v Sloveniji. Zavrnili smo tudi predlog, da bi se dala ta sredsta v obliki 
kreditov na odplačilni rok 30 do 40 let, ker taka doba vračanja ni sprejemljiva. 

Pri obravnavanju te res težke problematike je bilo izrečenih tudi nekaj 
kritik, da rudniki sami niso bih dovolj aktivni in niso razmišljah o tem, kakšna 
proizvodnja bi bila v njihovem kraju rentabilna in na kaj bi se lahko pre- 
usmerili. 

Odbor je mnenja, da naj se namenijo sredstva prvenstveno takim organi- 
zacijam, ki bodo na osnovi temeljitih programov lahko zagotovile rešitev pro- 
blema rudnika v določenem kraju za daljši čas. Pri tem pa je treba opozoriti 
vse, da se dajejo sredstva kot posojilo. 

Sredstva naj se dodeljujejo tako, da se bodo problemi posameznih rudnikov 
reševali kompleksno. Predlagam, da se v osnutek zakona vnesejo spremembe v 
tem smislu, ker menim, da je treba ljudem, ki bodo sprejeli naložbe in gospo- 
darili s tistimi sredstvi, jasno povedati, kaj se od njih zahteva. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, kdo še želi sodelovati v razpravi? 
Prosim, tovariš Klemenčič. 

Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Glede dileme, 
ali naj se dajejo posameznim premogovnikom sredstva kot dotacija ali pa na 
odplačilni rok, menim, da je potrebno predvsem razmisliti o tem, kakšen namen 
ima ustvarjanje sredstev z obveznostjo vračanja. Menim, da bi s tem ustvarjali 
ponovno državni kapital, za katerega bo treba posebej odločati, kako se bo 
uporabljal. V osnutku zakona je rečeno, da se ta sredstva zbirajo pri rezervnem 
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skladu na posebnem računu, ločeno od sredstev republiških rezerv, zato si ne 
morem predstavljati, kakšen bo status teh sredstev v 'bodoče in kako bo z 
nadaljnjim trošenjem tistih sredstev, ki se bodo vračala kot anuiteta tega 
kredita. 

Poleg tega se pojavlja vprašanje, kdo bo sredstva vračal. Dobila jih bo 
namreč gospodarska organizacija, ki bo likvidirana. Ali bo prevzela Obveznosti 
te gospodarske organizacije nova organizacija, ki bo prevzela delovno silo, ko 
bo šel premogovnik v likvidacijo? 

Opozarjam pa tudi na to, da je zveza odstopila svoj delež prispevka iz 
osebnega dohodka vsem premogovnikom v državi. V osnutku tega zakona se 
predvideva, da se sredstva, za katera je bilo prvotno mišljeno, da se bodo 
odstopila posameznim gospodarskim organizacijam, zbirajo na enem mestu in 
da tako v solidarnostni akciji tudi tisti premogovniki, ki imajo perspektivo 
obstoja, pomagajo tistim, ki perspektive nimajo. Mi pa razmišljamo o tem, ali 
naj se dajejo tem premogovnikom, ki nimajo perspektive, sredstva v obliki kre- 
dita ah v obliki dotacije. Ce bi sledili intencijam zveze, potem menim, da bi 
mi morah sprejeti predlog, da se ta sredstva dajejo kot dotacije. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, tovariš Papič. 

Ferdo Papič; Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
družujem se tovarišu Atelšku, ker sem tudi sam sodeloval v delu odbora za 
proizvodnjo in blagovni promet. Izredno se čudim temu, da je tovariš Klemenčič 
danes, kot predstavnik izvršnega sveta, drugačnega mnenja kot je bil pa pred- 
stavnik sekretariata za gospodarstvo oziroma, kot je bil član izvršnega sveta 
tovariš Zupan, Menim, da je razprava na tem odboru bila precej obširna in da 
smo zadevo jasno razčistili. Predvsem gre za načela. Ce očitamo zvezi, da je 
nerazvitim področjem pogostokrat dajala sredstva, s katerimi se je nesmotrno 
ravnalo in gospodarilo, potem gre za načelno vprašanje, ah je v naših razmerah 
prav, da dajemo dotacije. V razpravi na odboru je bila poudarjena zahteva, da 
se sredstva ne dajo premogovnikom, temveč tistim gospodarskim organizacijam, 
ki bodo na osnovi programa jasno pokazale, kako bodo prekvalificirale ljudi in 
kakšno industrijsko proizvodnjo bodo uvedle. Na tem je poudarek tudi v tem 
primeru, in moram reči, da je na odboru bilo slišati pripombo, da je eden izmed 
neperspektivnih premogovnikov za leto 1969 izplačal poprečno osebne dohodke 
okoli 200 000 S dinarjev. Prosim, nisem se spuščal v presojo, ah je to prav ah 
ne, vendar je pripomba pripomogla, da je večina poslancev morala imeti pred 
očmi, kako se bo s sredstvi gospodarilo, če se sredstva dajo kot dotacija. Poro- 
čilo našega odbora ni popolno v toliko, da so vsi poslanci soglašali z mojo pri- 
pombo, da štejem zadeve v premogovnikih kot člen v verigi nadaljnje sanacije 
nerazvitih območij. Takrat smo tudi jasno postavih, da izvršni svet mora o tem 
nadalje razpravljati, v letu 1970 pa predložiti tudi konkretne sistemske rešitve, 
kako se bodo nerazvita območja sanirala. Iz tega razloga, in ker se o premogov- 
nikih že dalj časa razpravlja;, je v odboru prevladalo mnenje, da ne bi kazalo 
zavirati sprejem zakona, vendar pod pogoji, ki so bih konkretno navedeni. 
Hvala. 

Predsednik Tone Bole: Ali še kdo želi sodelovati v razpravi? Prosim, 
tovariš Korelc. 
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Franc Korelc: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Sodeloval sem 
v razpravi na odboru za finance in proračun republiškega zbora. V tem odboru 
so se izoblikovala stališča, ki podpirajo osnutek zakona s tem, da se v 3. členu 
doda, da bi se sredstva iz posebnega sklada skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij za nakup opreme dajala kot kredit, sredstva za prekvalifikacijo zapo- 
slenih pa kot dotacija. Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega 
zbora je sprejel drugačno stališče. Ne bi se spuščal v dileme in razprave, kateri 
rudnik ima omenjeni poprečni dohodek, saj to ne drži in se lahko vsakdo pre- 
priča, kolikšni so osebni dohodki v teh rudnikih. Menim, da ie neresno nastopati 
s takšnimi podatki. 

Nadalje, mali in srednji rudniki, ki se morajo preusmeriti, tega niso sami 
krivi, temveč so te preusmeritve povzročile premajhne geološke zaloge. Če 
pogledamo načela, na katerih temelji moderna ekonomija, bomo ugotovili, da 
prizadeti rudniki izredno dobro poslujejo. Naj navedem podatek, ki sem ga že 
omenil v odboru, da omenjeni rudniki izvažajo premog na primer v Avstrijo in 
Italijo po cenah, ki so ugodnejše kot na domačem trgu. Kaj to pomeni? Menim, 
da je to dejstvo, ki ga moramo upoštevati ob ugotavljanju, ah je sedanje stanje 
ekonomije v rudnikih takšno kot je treba ali ne. 

Zaradi tega menim, da je potrebno osnutek zakona sprejeti, saj se bo del 
sredstev, ki je namenjen za prekvalifikacijo, dejansko uporabil za prekvalifi- 
kacijo ljudi za novo proizvodnjo. S tem v zvezi bi vprašal, koliko je institucij, 
ki se pri izobraževanju financirajo na osnovi kreditov in ali družba daje sredstva 
za izobraževanje v obliki kreditov ali kot dotacijo? Ce bi šlo za slabo gospodar- 
jenje, potem bi sanacijo morala opraviti delovna organizacija na osnovi sanacij- 
skih programov in kreditov. V tem primeru pa gre očitno za posledice, ki 
izvirajo iz pomanjkanja rudnih zalog in še nekaterih drugih dejavnikov, ki so 
značilni za nerazvita območja. Zato predlagam, da gospodarski zbor sprejme 
osnutek zakona v besedilu, kot je skupščini predložen. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole : Prosim, ali še kdo želi sodelovati v razpravi? 
(Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo. Pred sklepanjem želim 
opozoriti, da danes sklepamo o zakonu v drugi fazi zakonodajnega postopka in 
da bomo o predlogu zakona šele razpravljali. 

Predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet. Pri pripravi predloga zakona naj 

upošteva pripombe in stališča odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospo- 
darskega zbora in pripombe ter mnenja, podana v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel osnutek zakona. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga za izdajo zakona o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim časom, o 
uvedbi dela prek polnega delovnega časa in o opravljanju dela, ki se ne šteje 
za delovno razmerje. 

Predlog za izdajo zakona je predložil izvršni svet. Zeli mogoče predstavnik 
izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog za izdajo zakona? (Ne želi.) 

Predlog za izdajo zakona je obravnaval odbor za družbenoekonomske odnose 
in predložil pismeno poročilo. Zeli poročevalec odbora tovariš Rozman še ustno 
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dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.) Predlog za izdajo zakona je obravnavala 
tudi zakonodajno-pravna komisija in predložila pismeno poročilo. 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo še želi besedo? Besedo želi predstavnik 
republiškega sekretariata za delo, tovariš Bricelj. 

Franc Bricelj: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Glede na to, da 
je bilo v odborih, ki so obravnavali predlog za izdajo zakona in tudi v zakono- 
dajno-pravni komisiji nekaj pomisleikov1, ki se nanašajo na civilnopravno 
razmerje, menim, da bi bilo prav, če bi poskušal dati nekatera pojasnila in 
sicer v naslednjem: 

Po načelih zakona o delovnih razmerjih lahko dela, oziroma lahko od- 
pravljajo naloge v delovni organizaciji le osebe, ki so v delovnem razmerju. 
V glavnem gre za naloge, ki predstavljajo tako imenovano redno dejavnost. 
Izjemo od tega načela obravnava 138. člen zakona s tem, da dopušča možnost, 
da nekatere naloge v delovni organizaciji ne opravljajo -osebe, ki so v delovnem 
razmerju, temveč tako imenovane osebe v civilnopravnem razmerju. Kot je 
bil predlog za izdajo zakona predložen skupščini, je bil poslan tudi mnogim 
delovnim organizacijam, ki naj bi dale svoje pripombe in predloge o tej 
problematiki. Zanimivo je, da je osrednje vprašanje* v zvezi s katerim so dale 
delovne organizacije svoje pripombe, bilo vprašanje izjem, za kar ima republika 
pooblastilo po 138. členu zakona, in sicer v tem, da lahko določena dela 
opravljajo osebe v civilnopravnem razmerju. Pri tem bi želel poudariti, da 
imajo v delovnih organizacijah dela oziroma naloge, ki se opravljajo v tako 
imenovanem civilnopravnem razmerju, v glavnem dve značilnosti. 

Predvsem gre za takšne naloge, oziroma dela, ki imajo značaj občasnosti 
in zaradi tega ni potrebe po delovnem mestu. Druga značilnost teh opravil je 
v tem, da gre za najbolj preprosta opravila, za katera se zahteva le nekvali- 
ficirano dek», pa do najbolj strokovnih in znanstvenih del. Pri slednjih je 
potrebna ne le visokošolska izobrazba, temveč tudi dolgoletne strokovne iz- 
kušnje. 

Če navedem nekaj primerov, so to pogodbeni poverjeniki pri poštah, ki 
na podeželju zbirajo pošto od občanov v krajih, kjer ni rednih poštnih zvez 
in jo odnašajo na poštni urad in obratno, da raznašajo pisemske pošiljke 
občanov. Ta opravila opravljajo gospodinje, logarji, gostilničarji, razni pro- 
dajalci v trgovinah in podobno, odvisno od tega, kje te osebe bivajo ali 
službujejo. 

Drugačna so ta opravila v zdravstvu. V zdravstvu se specialisti zdravniki 
dogovarjajo oziroma, jih zdravstvene organizacije uporabljajo za določen čas 
ali pa za obravnavanje posameznih primerov. Podobno je na fakultetah in 
raznih inštitutih, vključno z nuklearnim inštitutom Jožef Štefan, kjer upo- 
rabljajo strokovnjake za raziskovanje, ki trajajo dalj časa. V poklicnih šolah 
in strokovnih šolah uporabljajo strokovnjake inženirje in visoko kvalificirane 
delavce za eno, dve ali štiri ure tedensko. Za opravljanje teh nalog angažirajo 
predvsem strokovnjake, ki so nekje že zaposleni, iz preprostega razloga, ker za 
to delo ne dobijo drugih strokovnjakov, oziroma 'jih drugi strokovnjaki niso 
pripravljeni opravljati v okviru delovnega razmerja. 

Glede na to, da 138. člen zveznega zakona postavlja dva kriterija, in sicer 
da delovno mesto zaradi občasnosti ah začasnosti ni potrebno in da delo ne 
sme trajati več kot 30 dni v posameznem koledarskem letu, je bilo potrebno 
razmisliti, kako naj prakso prilagodimo tem zahtevam. Ugotovili smo, da v 
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večini delovnih organizacij opravlja omenjena dela oseba v civilnopravnem 
razmerju in sicer po tri do štiri, največ pet ur tedensko. Zato se je postavilo 
vprašanje ali je možno omenjenih 30 dni preračunati v ure tako, da se vzame 
kot delovni dan 7, 12, oziroma 24 ur na dan. Ker je večina delovnih organizacij 
izjavila, da se ta dela opravljajo v času od 4 do 5 ur na teden, je izračun 
pokazal, da bi to znašalo le 720 ur. Ce tega delovnega časa ne spremenimo v 
ure, temveč ostanemo pri delovnih dneh, bi to pomenilo, da večini delovnih 
organizacij preprečujemo opravljanje nekaterih del, čeprav so ta nujna za 
njihovo redno dejavnost. 

Glede pripombe, ali je prav, da republiški zakon omejuje možnost nad- 
urnega dela na 12 ur tedensko, smo izhajali iz načela, da je delovna dolžnost 
delavca, da dela celotni delovni čas in da je nad polnim delovnim časom, to se 
pravi nadurno delo izjema. Ker je to hkrati tudi obveznost delavca smo menili, 
da ni mogoče dopustiti, da nadurno delo lahko traja dalj časa. 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Prosim želi še kdo sodelovati v raz- 
pravi? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji 
sklep: 

1. predlog za izdajo zakona se sprejme; 
2. osnutek zakona pripravi izvršni svet. Pri pripravi osnutka zakona naj 

izhaja iz načel, ki so navedena v predlogu za izdajo zakona z dopolnitvami, kot 
jih v svojih poročilih predlagata odbor za družbenoekonomske odnose gospo- 
darskega zbora in zakonodajno-pravna komisija in kot so bile podane v razpravi 
na seji zbora. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog za izdajo zakona. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga za izdajo zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine 
za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča. 

Predlog za izdajo zakona je predložil izvršni svet. Ali želi predstavnik 
izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog za izdajo zakona? Prosim. 

Dr. Viktor Damjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ko izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje v razpravo predlog za 
izdajo zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za 
razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča, želim poudariti, da so razlogi, ki 
zahtevajo izdajo takšnega zakona za območje naše republike, tako tehtni, da 
nedvomno narekujejo njegovo uveljavitev. Posredno bodo omenjene tudi ano- 
malije, ki se pojavljajo v zvezi s to problematiko na terenu. Odškodnina za 
razlaščene nepremičnine se še vedno določa po zveznem zakonu o razlastitvi, 
pri čemer je republikam dano pooblastilo, da lahko predpišejo natančnejša 
merila za določanje odškodnine. Pomanjkanje natančnejših meril onemogoča 
Občinam kakršnokoli poprejšno kalkulacijo stroškov za urejanje zemljišč. Pri 
tem imajo ne majhno vlogo tudi zahtevki razlaščencev, ki zahtevajo za raz- 
laščena zemljišča odškodnino po prometni vrednosti, kar pomembno odstopa 
od načela, ki ga ustavni termin označuje kot pravičen. Ker ni natančnejših 
meril za določanje pravičnejše odškodnine, tudi nekateri upravni in sodni 
organi upoštevajo pri. določanju odškodnine za razlaščena zemljišča kot merilo 
prometno vrednost zemljišč. Na ta način lastniki zemljišč še vedno pridobivajo 
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zemljiško rento, kar je nasprotno z zveznim zakonom, katerega poglavitno 
stališče je, da zemljiška renta pripada družbi. Razlogi, ki narekujejo izdajo 
tega zakona, so: 

1. Potreba po preprečevanju špekulacij z zemljišči, kar nujno terja druž- 
beno intervencijo. 

2. Potreba po stabilizaciji cen v prometu s stavbišči, zlasti pri pridobivanju 
zemljišč v družbeni lastnini, ne glede na to, ali je ta pridobljena po sporazumu 
ali z razlastitvijo. Glede na razmere v različnih krajih morajo priti do izraza 
ekonomski elementi, ki ustvarjajo pravičnejša sorazmerja glede na krajevne 
razmere. 

3. Izdaja zakona postaja aktualna zlasti v sedanji dobi, ko začenjamo 
graditi velike infrastrukturne objekte, ki terjajo prehod površin v družbeno 
lastnino, kot so na primer ceste, poligoni itd. 

4. Določbe zakona bi pomagale tako upravnim kot tudi sodnim organom 
v postopku za določanje pravičnejše odškodnine. Izhodišča za natančnejša 
merila so v tem, da ugotavljanje višine odškodnine ne more temeljiti izključno 
na enem samem merilu, na primer samo na tržni ceni zemljišča, temveč mora 
temeljiti na ocenitvi številnih objektivnih in subjektivnih činiteljev, ki v 
konkretnih primerih vplivajo na odškodnino1. S tem se povsem upravičeno 
izključuje zakonsko določanje višine odškodnine po fiksnih zneskih, ki bi 
nedvomno togo vezalo in omejevalo aktivno odločanje pristojnih organov. 
Omenjeni činitelji morajo omogočati večjo objektivnost pri ocenjevanju oko^- 
liščin, v končni posledici pa naj osnove za določanje odškodnine upoštevajo 
načelo, da mora odškodnina prejšnjemu lastniku zagotoviti enak ali približno 
enak ekonomski položaj, v katerem je bil pred razlastitvijo. 

Zvezni zakon našteva 9 meril, ki se morajo obvezno upoštevati pri določanju 
odškodnine za razlaščena zemljišča. Ker se nekatera merila navezujejo na 
subjektivne okoliščine razlaščenca, bodo le te predmet vsakokratne indivi- 
dualne presoje upravnih oziroma sodnih organov pri določanju odškodnine in 
zato teh meril ni mogoče natančneje predpisati. Natančnejša merila lahko 
precizirajo le splošne okvirne elemente zveznega zakona. 

Gre predvsem za korist, ki jo lahko zemljišče da ob normalnem izkoriščanju 
in vlaganju prejšnjega lastnika v nepremičnino, in za tržno ceno nepremičnine 
pri kmetijskih zemljiščih, upoštevajoč seveda pogoje zveznega zakona o raz- 
lastitvi. 

Katastrski dohodek je objektiviziran element odškodnine, saj se določa 
po posebnih enotnih predpisih za določeno območje, po tako imenovanih cenilnih 
okrajih in bonitetnih razredih. Oceno koristi na podlagi katastrskega dohodka 
zemljišča, predlog opredeljuje z mnogokratnikom zneska enoletnega katastr- 
skega dohodka, Kakšen naj bo mnogokratnik za posamezne kulture, je seveda 
stvar ekonomske ocene in bodoče izdelave osnutka. 

Po mnenju nekaterih se korist, ki jo zemljišče lahko da, opredeljuje tudi 
s tako imenovano rodovitnostjo zemljišča. Ta način je sicer dosti širši in bi 
ga lahko uporabili za posodobljenje evidence o zemljiščih, ker bi koristil tudi 
drugim namenom. Vendar bi ga bilo možno po mnenju geodetske uprave 
uresničiti le v daljši dobi. Glede vlaganja pridejo v poštev denarna sredstva, 
ki jih je razlaščenec vložil za ohranitev ah izboljšanje zemljišča, za gradnjo 
objektov in naprav, kot so nasipi, kanali, prekopi, jezovi, za obrambo pred 
poplavami, za namakanje itd., ne pa vlaganja ki pomenijo normalno vzdrže- 
vanje, za reprodukcijo orne zemlje, na primer gnojenje in podobno. Pri stavbnih 

u 
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zemljiščih izhaja predlagatelj iz ideje, zamišljene koristi, ki jo stavbno zemljišče 
državljanu lahko da, če se na njem zgradi tak stanovanjski fond, kakršnega 
danes po zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in stavbnih zemljišč iz leta 
]958 lahko ima. 

Načela in predloge navedene v predlogu za izdajo zakona bo treba vse- 
kakor konkretno obdelati v osnutku zakona, ki ga bo potrebno uskladiti z 
morebitnimi spremembami zveznega zakona o razlastitvi, o katerih je bilo že 
govora. V imenu izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da se 
predlog za izdajo zakona sprejme. Hvala. 

Predsednik Tone Bole: Hvala. Prosim, kdo še želi sodelovati v raz- 
pravi? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in predlagam, da 
zbor sprejme naslednji sklep: 

1. predlog za izdajo zakona Se sprejme in 
2. osnutek zakona pripravi izvršni svet. 
Pri pripravi osnutka zakona naj izhaja iz načel, ki so navedena v predlogu 

za izdajo zakona in pri tem upošteva dopolnitev, kot sta jih v svojih poročilih 
predlagala odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora in zako- 
nodajno-pravna komisija. 

Kdor je za tako oblikovani sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog za izdajo zakona. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe 
zemljišča, razlaščenega za gradnjo. 

Predlog zakona je predložil odbor republiškega zbora za finance in pro- 
račun. K predlogu zakona ste prejeli tudi stališča in mnenja pravnega sveta 
izvršnega sveta in poročilo odbora, ki je predlagatelj zakona. Ali želi pred- 
stavnik odbora republiškega zbora za finance in proračun še ustno obrazložiti 
predlog zakona? (Ne želi.) 

Danes, pred pričetkom seje, ste prejeli tudi predlog skupščine občine Novo 
mesto, za spremembo besedila 1. člena predloga zakona. Prav tako ste prejeli 
stališče republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo glede predloga, 
ki ga je poslala skupščina občine Novo mesto. 

Predlog zakona je obravnaval odbor za družbenoekonomske odnose in 
predložil pismeno poročilo. Zeli poročevalec bdbora tovariš Štefan Nemec še 
ustno obrazložiti stališče odbora? Prosim, tovariš Nemec. 

Štefan Nemec: Odbor za družbenoekonomske odnose se je med sejo 
zbora sestal in obravnaval dva akta, to je poročilo oziroma pripombe, ki jih je 
dala skupščina občine Novo mesto in pismo, ki ga je poslala skupina študentov. 
Zato razen pismenega poročila dajemo še mnenje, glede pripomb, ki jih je 
dala skupščina Novo mesto. Te pripombe ste prejeli pred zasedanjem in hkrati 
tudi mnenje zakonodajno-pravne komisije. Odbor se strinja s stališči, ki jih je 
dala zakonodajno-pravna komisija in predlaga, da ostane predloženo besedilo 
oziroma, da se predlogi, ki jih je dala skupščina občine Novo mesto, ne upo- 
števajo. 

Obravnavali smo tudi pismo skupine študentov. Pismo navaja, da je zakon 
krivičen in da omogoča le bogatejšim uveljaviti pravico s tem, da določa rok 
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30 dni za zaprositev za zemljišče in zahteva v 3 letih dovršitev zgradbe do 
tretje faze, kar ni mogoče študentom, vajencem in podobnim osebam. 

Odbor je mnenja, da pripombe niso upravičene in da jih ni mogoče 
upoštevati, ker bi vsako podaljševanje povzročilo druge težave in onemogočilo 
namen zakona. Glede roka 30 dni navedba ni točna, saj je v predlogu zakona 
določeno 60 dni s tem, da je upravni organ celo sam dolžan opozoriti upravičenca 
na uveljavitev pravice. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Predlog zakona je obravnavala tudi zakono- 
dajno-pravna komisija in predložila pismeno poročilo, v katerem predlaga 
nekatere amandmaje, ki so redakcijskega značaja. Prosim predstavnika zakono- 
dajno-pravne komisije, tovariša Staneta Simšiča, da sporoči zboru stališče 
komisije do predloga skupščine občine Novo mesto. Prosim, tovariš Simšič. 

Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zakonodajno-pravna komisija je o amandmaju skupščine občine Novo mesto 
razpravljala na včerajšnji seji. Po daljši razpravi in po tolmačenju republiškega 
sekretarja za urbanizem je predstavnik občine Novo mesto prvi amandma 
umaknil. Stališče zakonodajno-pravne komisije je razvidno tudi iz predloženega 
gradiva. K drugemu amandmaju smo dali svoje stališče, po katerem predlog ni 
sprejemljiv in se amandma zavrača. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Iz poročila odbora republiškega zbora za 
finance in proračun, ki je predlagatelj zakona, je razvidno, da odbor predlaga 
amandma k 3. členu ter da se strinja z amandmaji, ki jih predlaga zakonodajno- 
pravna komisija. 

Pred pričetkom seje ste prejeli tudi pismeno poročilo izvršnega sveta, iz 
katerega je razvidno, da se izvršni svet strinja s predlogom zakona. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, za- 
ključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovah o predloženih amandmajih. Predlagatelj zakona 
predlaga amandma k 3. členu in to, da se v celoti zamenja besedilo drugega 
odstavka z besedilom, ki je razvidno iz njegovega poročila. 

Kdor je za amandma k 3. členu, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je amandma k 3. členu predloga zakona, ki ga je predložil predlagatelj 
zakona, sprejet. 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga amandmaje k 1., 4. in 5. členu 
zakona, ki so redakcijskega značaja. Zato predlagam, da o njih glasujemo hkrati. 

Kdor je za amandma k 1., 4. in 5. členu zakona, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije k 1., 4. in 5. členu 
zakona soglasno sprejeti. 

Iz poročila tovariša Simšiča sklepam — sklepam, prosim da me popravite, 
če nimam prav — da ni potrebno glasovati o amandmaju, ki ga je predložila 
skupščina občine Novo mesto. 

Stane Simšič: Predstavnik skupščine občine Novo mesto je na seji 
zakonodajno-pravne komisije izjavil, da umika amandma. 

li* 
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Predsednik Tone Bole: To pomeni, da ni potrebno glasovati o amand- 
maju, ki ga je predložila skupščina občine Novo mesto. Hvala! 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti, vključno s sprejetimi 
amandmaji. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona sprejel. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o varstvu narave. 

Predlog zakona je predložil odbor republiškega zbora za urbanizem ter 
stanovanjsko in komunalno gospodarstvo na osnovi sklepa gospodarskega zbora 
o sprejemu osnutka zakona. Želim opozoriti tovarišice in tovariše poslance, da 
so k predlogu zakona prejeli še naslednja gradiva: amandmaje izvršnega sveta 
k predlogu zakona; mnenja in stališča in predloge delegatov občin, zbranih na 
4. zasedanju v Skupščini SR Slovenije in poročilo ter dodatno poročilo pred- 
lagatelja zakona, to je odbora republiškega zbora za urbanizem ter stanovanjsko 
in komunalno gospodarstvo. 

Ali želi predstavnik predlagatelja še ustno dopolniti oziroma obrazložiti 
predlog zakona? (Ne želi.) 

Predlog zakona je obravnaval odbor za proizvodnjo in blagovni promet 
ter predložil dve poročili, iz katerih je razvidno, da se strinja z amandmaji, 
ki jih je k predlogu zakona predlagal predlagatelj, zakonodajno-pravna komisija 
oziroma izvršni svet. 

Predlog zakona je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in pred- 
ložila dve poročili, iz katerih je razvidno, da se strinja z amandmaji, ki jih je 
predlagal predlagatelj oziroma izvršni svet. 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Ker nihče ne želi besedo, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Želim opozoriti tovarišice in tovariše poslance, da so razvidni vsi pred- 
loženi amandmaji iz posebnega poročila odbora za urbanizem ter stanovanjsko 
in komunalno gospodarstvo republiškega zbora, ki ima naslov »Poročilo k 
amandmajem zakonodajno-pravne komisije in zasedanja delegatov občin k 
predlogu zakona o varstvu narave«. Iz tega poročila izhaja, da so amandmaji 
dani k 1., 3., 5., 6., 8., 10., 11., 13., 15., 16., 17., 19., 21., 22. in 23. členu. Iz tega 
poročila izhaja, da se predlagatelji amandmajev zakonodajno-pravna komisija in 
pristojni odbor našega zbora strinjajo s tako obhkovanimi amandmaji. 

Glede na to, da sta k 11. členu podana vsebinsko enaka amandmaja, in sicer 
amandma zasedanja delegatov občin in amandma zakonodajno-pravne komisije, 
ki ga je šteti kot redakcijo amandmajev zasedanja delegatov občin, vprašam 
predstavnika zasedanja delegatov občin tovariša Draga Jurharja, predsednika 
skupščine občine Dravograd, ali se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne 
komisije k temu členu in umika amandma 4. zasedanja delegatov občin k temu 
členu. Prosim, tovariš Jurhar. Ugotavljam, da predstavnik zasedanja delegatov 
občin ni navzoč. Ker je njegova navzočnost nujna in da ne izgubljamo časa, 
predlagam, da preidemo na naslednjo točko dnevnega reda. K sedaj obravnavani 
točki dnevnega reda se bomo povrnili, ko pride tovariš Jurhar. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega r.e d a, to je na obravnavo 
osnutka zakona o geodetski službi. 
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Osnutek zakona je pripravila geodetska uprava SR Slovenije. Ali želi 
predstavnik pripravljalca osnutka zakona še ustno obrazložiti osnutek zakona. 
Prosim, besedo ima tovariš Miroslav Črnivec. 

Miroslav Črnivec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Odkar je bila pred približno 100 leti na ozemlju današnje Socialistične 
republike Slovenije zaključena izdelava zemljiškega katastra in ustanovljeno 
njegovo vzdrževanje, je potekal razvoj geodetske službe skozi različna obdobja. 

Uspešnost delovanja v posameznih obdobjih je bila odvisna od tega, koliko 
je bila geodetska služba sposobna usmerjati svojo dejavnost na tista področja, 
kjer je lahko s svojim delom najbolj koristila splošnemu gospodarskemu razvoju. 
Lahko ugotovimo, da so med obdobji aktivnosti nastopala tudi obdobja stag- 
nacije, ki še danes vplivajo na zaostalost geodetske službe za to dejavnostjo 
v bolj razvitih državah. Vzroki za to zaostalost so še iz časa pred letom 1945, 
saj smo podedovali dokaj nepopolne osnovne geodetske mreže in že takrat 
zastareli zemljiški kataster. 

Pri ocenah današnjega stanja službe je najbolj zanimiva ocena povojnega 
obdobja, ki ga lahko razdelimo v tri dele: doba povojne izgradnje, doba 
stagnacije in doba prostorske usmerjenosti. 

Dobo povojne izgradnje omenjamo zlasti zato, ker se je takrat geodetska 
služba in še posebej operativa, uspešno vključila v izgradnjo in so geodetski 
kadri sodelovali pri izgradnji pomembnih objektov industrije, energetike in 
cest. Ker ta polet ni pospešil hitrejšega urejanja nekaterih dejavnosti znotraj 
te službe, je po končanem zagonu nastopila doba stagnacije. Geodetska služba 
je delovala v okviru ciljev in nalog, povezanih z zemljiškim katastrom in 
osnovnimi izmerami ter vse bolj izgubljala povezavo z družbeno-gospodarskimi 
dogajanji. 

V obdobju po reformi smo si postavili dvoje vprašanj: kaj družba od 
geodetske službe pričakuje in kaj ji geodetska služba lahko da. Že prvi stiki 
z drugimi prostorskimi panogami so odprli pot spoznanju, da že zbrani podatki, 
če so namensko obdelani, lahko prispevajo h kvalitetnemu reševanju prostorskih 
problemov. Ugotovljeno je tudi bilo, da so geodetski podatki lahko osnova za 
druge evidence o prostoru, ki se vodijo ločeno. Taka kvaliteta podatkov bo 
omogočila njihovo sočasno uporabnost pri družbeno-gospodarskem, urbani- 
stičnem in regionalnem planiranju, pri projektiranju in reševanju pravnih in 
finančnih vprašanj v zvezi , z zemljišči in obdavčenju ter predstavlja končni 
cilj modernizacije geodetske službe, ki ji je potrebno dati sodoben pravni 
okvir. 

S predloženim osnutkom zakona menjamo osnovno usmerjenost geodetske 
službe iz dosedanje zemljiške katastrske v sodobno prostorsko. Namen zakona 
je dati trajen okvir za izdelavo, vodenje in vzdrževanje geodetskih del, to je 
določiti njene naloge in organizirati službo za reševanje teh nalog. Naloga 
geodetske službe je zagotovitev popolnih, ažurnih in točnih evidenc o prostoru. 
Predvidene oblike teh evidenc so naslednje: osnovne geodetske mreže, hori- 
zontalne in Višinske, ki dajejo matematično osnovo drugim evidencam in jih 
povezujejo v celoto; karte in načrti, ki dajejo kartografsko sliko lege posameznih 
prostorskih elementov; katastri posameznih elementov: kataster zemljišč, zgradb 
in komunalnih naprav, ki podrobneje opisujejo posamezne elemente; ter 
geodetska dokumentacija, regionalna in ur banska, ki posplošeno prikazuje 
obremenjenost prostora z elementi katastrov, načrtov in kart. 
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V predloženem osnutku zakona niso vse naštete naloge enako podrobno 
obravnavane, ker se nekatere že izvajajo na osnovi temeljnega zakona o iz- 
meritvi zemljišč in zemljiškega katastra ter drugih zakonov. 

Predlagana organizacija geodetske službe predvideva delitev reševanja 
upravnih nalog od operativnih, tako na republiškem kot na občinskem nivoju. 
Upravna dela obsegajo skrb za normativno urejanje geodetskih del, progra- 
miranje geodetskih del, vzdrževanje nekaterih evidenc, spremljanje potreb po 
geodetskih evidencah, povezavo z drugimi prostorskimi panogami in nadzor pri 
izvajanju del, ki sodijo med naloge geodetske službe, medtem ko njihovo 
strokovno tehnično izvajanje štejemo med operativna dela, Za ta dela, ki so 
dejavnost posebnega družbenega pomena, pooblašča republika ali občine, geo- 
detske ali druge organizacije. Gre torej za družbeno-organizirano izdelavo 
uradnih dokumentacij, ki je vezana na družbeni nadzor po fazah dela, pri 
čemer njihova kvaliteta ne more biti odvisna od razmer na trgu. Taka organi- 
zacija nam zagotavlja izvedbo programov, ki jih sprejemajo družbeno-politične 
skupnosti, enotno mehanografsko obdelavo podatkov, organiziranje službe aero- 
snemanja in večjo uporabo aerofotogrametrije kot najbolj ekonomične metode 
izmere ter ustrezen nadzor nad tistim delom podatkov, ki so zaupnega značaja. 
V odnosih med republiškimi in občinskimi organi geodetske službe je posebnega 
pomena medsebojna izmenjava informacij, kar omogoča, da bodo regionalne 
dokumentacije in evidence pri republiki in pri občinah realen prikaz obre- 
menjenosti prostora in najširše uporabne. 

Prečiščeno besedilo osnutka zakona, ki ga imate pred seboj, je na svoji 
5. seji obravnaval izvršni svet Skupščine SR Slovenije in se z njim strinjal. 
Pozneje je bil osnutek obravnavan na odboru za družbenoekonomske odnose 
gospodarskega zbora in odboru za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno 
gospodarstvo republiškega zbora, na zakonodajno-pravni komisiji in na zase- 
danju delegatov občin. Predlagatelj ugotavlja, da nobena od danih pripomb 
ne spreminja značaja usmerjenosti geodetske službe, njenih nalog in bistva 
njene organizacije ter da za uspešno dejavnost službe niso odločilnega pomena. 

Zakonodajno-pravna komisija je dala pripombe k 3., 13., 14., 15., 18., 25., 
31., 32. iin 33. členu. Predlagatelj se strinja z vsemi navedenimi pripombami, 
razen s pripombo k 18. členu, pri katerem je predlagano črtanje tretjega 
odstavka. Enak predlog, vendar z drugačno obrazložitvijo, je dal tudi delegat 
občine Ilirska Bistrica na zasedanju delegatov občin. Tej spremembi pa na- 
sprotuje odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo re- 
publiškega zbora, ki se strinja s prvotno oblikovanim besedilom predlagatelja. 

Predlagatelj meni, da je oblika strokovne pomoči občinam, ki jo zagotavlja 
tretji odstavek 18. člena, koristna. Ce zbor oceni, da je to res oblika strokovne 
pomoči, menimo, naj ta odstavek v osnutku zakona ostane. Ce pa bo prevlado- 
valo mnenje, da so s tem kršene samoupravne pravice občin, naj se odstavek 
črta in zadeva uredi v smislu pripombe zakonodajno-pravne komisije k 18. 
členu. 

Na zasedanju delegatov občin sta bila dana še dva predloga, in sicer v zvezi 
z 19. in 22. členom osnutka. Glede predloga o dopolnitvi 19. člena je pred- 
lagatelj mnenja, da dopolnitev ni potrebna, ker zahtevana pooblastila občinska 
skupščina že ima, kar je poudarjeno tudi v mnenju zakonodajno-pravne komi- 
sije, ki je priloženo gradivu. Glede predloga k 22. členu osnutka zakona je 
predlagatelj prav tako mnenja, da dopolnitev ni potrebna, ker je v nasprotju 
s predvideno enotno mehanografsko obdelavo geodetskih podatkov. Gleda 
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zadnjih dveh spreminjevalnih predlogov pa se s predlagateljem strinja tudi 
odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega 
zbora. 

'Prosim zbor, da s svojo razpravo in predlogi pripomore k čimbolj kvalitetni 
ureditvi geodetske službe. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Hvala. Prosim, kdo želi sodelovati v razpravi? 
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo in 
predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. osnutek zakona se sprejme; 
2. predlog zakona naj pripravi pristojni odbor republiškega zbora. Pri 

pripravi predloga naj upošteva pripombe, ki jih je k zakonskemu osnutku dala 
v svojem poročilu zakonodajno-pravna komisija. 

Kdor se strinja s predlaganim sklepom, naj prosim dvigne roko-. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor osnutek zakona sprejel. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda. Predlagam namreč, da 
nadaljujemo z dnevnim redom, in se pozneje vrnemo na 10. točko, prt; kateri 
je potrebna udeležba tovariša Jurharja. 

Prehajamo torej na 12. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, gospo- 
darskega in socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev 
sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Predlog odloka so predložili predsedniki republiškega, gospodarskega in 
socialno-zdravstvenega zbora. 

Iz predloga odloka je razvidno, da bodo v skupni komisiji republiškega, 
gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora sodelovali trije poslanci našega 
zbora, in sicer: Ivan Kronovšek, Sonja Lubej-Rogelj in Janez Vidmar. 

Pred pri četkom seje ste prejeli stališče izvršnega sveta k predlogu odloka, 
iz katerega je razvidno, da član izvršnega sveta Milovan Zidar zaradi pre- 
obremenjenosti ne more sodelovati v predlagani komisiji. Predlagam, oziroma 
prosim, da upoštevamo razloge, ki preprečujejo tovarišu Milovanu Zidarju 
sodelovanje v komisiji in da ga v komisijo ne volimo. 

Dajem predlog odloka v razpravo. Prosim, kdo želi sodelovati v razpravi? 
(Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje 
predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, gospo- 
darskega in socialno-zdravstvenega zbora, s tem, da v komisijo ne volimo člana 
izvršnega sveta tovariša Milovana Zidarja. 

Kdor je za tako spremenjeni predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega in 
gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev in izdelavo predloga 
v zvezi s problematiko vseh oblik državnega kapitala in skladov. 
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Predlog odloka sta v skladu z določbo 161. člena poslovnika skupščine 
predložila v obravnavo predsednik gospodarskega in predsednik republiškega 
zbora. Naloga in sestav komisije sta razvidna iz predloga odloka. 

Pred pri četkom seje ste prejeli tudi pismeno stališče izvršnega sveta k 
predlogu odloka, iz katerega je razvidno, da se izvršni svet strinja z ustano- 
vitvijo predlagane komisije. 

Dajem predlog odloka v razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
tovariš Jože Vrbančič. 

Jože Vrbančič: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci! 
V načelni razpravi imam pripombe zlasti v zvezi s sestavom komisije. Če 
izhajamo iz resolucije o pogojih gospodarjenja v letu 1970, bomo ugotovili, da 
je vprašanje državnega kapitala zelo tesno povezano s problematiko manj 
razvitih področij. V sestavi predlagane komisije pogrešam predstavnike pri- 
zadetih področij, kot gospodarskih panog, ki pričakujejo vlaganja iz tega ka- 
pitala. Zato predlagam, da se komisija, ki je reprezentančna in razmeroma 
velika, razširi še z dvema članoma predstavnikoma neposredno prizadetih 
področij. 

Predsednik Tone Bole: Slišali ste predlog poslanca tovariša Vrbančiča, 
da se komisija razširi še z dvema članoma. Kolikor sprejmemo ta predlog, 
prosim, da pooblastite predlagatelja, to je predsednika republiškega zbora in 
mene, da se glede oseb, ki bi prišle v komisijo, posvetujeva in dava konkreten 
predlog. Ali še kdo želi sodelovati v razpravi? Prosim, tovariš Atelšek. 

Ivan Atelšek: Oprostite tovariš predsednik, podprl bi predlog tovariša 
Vrbančiča in predlagam v komisijo tovariša Papiča in predsednika mozirske 
občine tovariša Deberška. Ce lahko zdaj formuliram svoj predlog, potem 
predlagam, da se komisija dopolni še z dvema članoma, in drugič, da se v 
komisijo izvolita tovariša Ferdo Papič, predsednik občine Tolnim in tovariš 
Jože Deberšek, predsednik skupščine občine Mozirje. 

Predsednik Tone Bole: Najprej moramo glasovati o predlogu, ki ga 
je dal tovariš Vrbančič in dopolnil tovariš Atelšek. 

Kdor je za takšen predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je dopolnilni predlog sprejet z enim vzdržanim glasom in 
enim glasom proti. 

Dajem na glasovanje še predlog, da se v komisijo imenujeta tovariša Ferdo 
Papič, predsednik skupščine občine Tolmin in tovariš Jože Deberšek, predsednik 
skupščine občine Mozirje. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne rokoi.) Je 
kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Štirje poslanci.) 

Prosim tovariša sekretarja zbora za popravilo glede skupščinskega poslov- 
nika. Ali to pomeni, da se moram sedaj glede oseb posvetovati s predsednikom 
republiškega zbora. 

Sekretar Boris Sajina: Glede na to, da smo glasovah le o dveh 
poslancih, s katerimi dopolnjujemo predlog komisije, nam preostane še glaso- 
vanje o celotnem, tako dopolnjenem predlogu odloka. 
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Predsednik Tone Bole: Dajem na glasovanje dopolnjeni predlog od- 
loka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega in gospodarskega 
zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev in izdelavo predlogov v zvezi s 
problematiko vseh oblik državnega kapitala in skladov. Kdor je za takšen 
predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Ali je morda poslanec tovariš Jurhar navzoč? (Da.) Ce je tovariš Jurhar 
navzoč, potem lahko nadaljujemo z 10. točko dnevnega reda, z ob- 
ravnavo predloga zakona o varstvu narave. 

Glede na to, da sta k 11. členu podana vsebinsko enaka amandmaja, in 
sicer amandma 4. zasedanja delegatov občin in amandma zakonodajno-pravne 
komisije, ki ga je šteti za redakcijo amandmaja 4. zasedanja delegatov občin, 
vprašam predstavnika 4. zasedanja delegatov občin tovariša Draga Jurharja, 
predsednika skupščine občine Dravograd, ali se strinja z amandmajem zakono- 
dajno-pravne komisije k temu členu in umika amandma 4. zasedanja delegatov 
občin k temu členu. Prosim, tovariš Jurhar. 

Drago Jurhar: Se strinjam. Mislim, da je vsebina enaka in da lahko 
amandma, ki ga je predlagalo zasedanje delegatov občin, umaknem. 

Predsednik Tone Bole: Glede na to, da so sedaj vsi amandmaji uskla- 
jeni, predlagam zboru, da glasujemo o vseh predloženih amandmajih hkrati, 
in sicer v besedilu kot je navedeno v poročilu predlagatelja amandmajev. 
Vprašam, ali se zbor strinja s takšnim postopkom? (Poslanci se strinjajo.) Ker 
se zbor strinja, da glasujemo o vseh amandmajih hkrati, dajem na glasovanje 
amandmaje k 1., 3., 5., 6., 8., 10., 11., 13., 15., 16., 17., 19., 21., 22. in 23. členu 
v besedilu, kot je to razvidno iz poročila predlagatelja. Kdor je za te amand- 
maje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala. 

Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti in dajem na glasovanje predlog 
zakona v celoti, dopolnjen s sprejetimi amandmaji. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona o varstvu narave sprejel. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na potrditev spre- 
membe statuta cestnega sklada SR Slovenije, ki jo je predložil v potrditev 
upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije. 

Spremembo statuta cestnega sklada je obravnaval odbor za proizvodnjo in 
blagovni promet na današnji seji pred piičetkom zbora in predložil predlog 
odloka o potrditvi spremembe statuta cestnega sklada SR Slovenije. Prosil bi 
poročevalca odbora, če želi še ustno dopolniti stališča in ugotovitve odbora? 
(Ne želi.) Hvala. 

Spremembo statuta cestnega sklada SR Slovenije je obravnavala tudi 
zakonodajno-pravna komisij a. Ali .želi predstavnik zakonodajno-pravne komisije 
še ustno obrazložiti stališča komisije? (Ne želi.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi 
besedo, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi 
spremembe statuta cestnega sklada SR Slovenije. Kdor je za, naj prosim dvigne 
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roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel spremembo statuta cestnega sklada 
SR Slovenije. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga odloka o imenovanju predsednika upravnega odbora cestnega sklada 
SR Slovenije. 

Predlog odloka je predložila komisija za volitve in imenovanja Skupščine 
SR Slovenije. Glede na to, da je za sprejem odloka pristojen republiški zbor, 
daje gospodarski zbor k predlaganemu imenovanju samo mnenje. Dajem predlog 
odloka v razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi besedo, 
zaključujem razpravo in predlagam, da gospodarski zbor sporoči republiškemu 
zboru, da se s predlaganim imenovanjem tovariša Milana Kristana, za predsed- 
nika upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije, strinja. 

Prosim, ali je kdo proti takšnemu imenovanju? (Nihče.) Ugotavljam, da ni 
nihče proti. Predsednika republiškega zbora bom obvestil o mnenju gospo- 
darskega zbora. 

Ker je s to točko današnji dnevni red seje izčrpan, zaključujem 10. sejo 
gospodarskega zbora in se vam zahvaljujem za udeležbo. 

(Seja je bila zaključena ob 13. uri.) 
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9. seja 

(27. februarja 1970) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Za- 
čenjam 9. sejo prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Za današnjo sejo so opravičili svojo odsotnost naslednji poslanci: dr. Jože 
Furlan, dr. Demetrij Brodar, Vladimir Mušič, Dušan Šinigoj, dr. Ernest Petrič, 
Milan Batista in dr. Boris Kuhar. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 8. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti pedagoškemu 

inštitutu in univerzo v Ljubljani; 
4. osnutek zakona o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije; 
5. osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu; 
6. osnutek zakona o spremembah zakona o usposabljanju otrok in mladost- 

nikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; 
7. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah o Prešernovem 

skladu; 
8. predlog odloka o imenovanju predsednika in članov upravnega odbora 

Prešernovega sklada; 
9. predlog odlokov o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih 

imenuje Skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega gledališča v 
Ljubljani in v svet Slovenske filharmonije v Ljubljani. 

Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo ali dodatni 
predlog? (Ne.) Kolikor ne, ugotavljam, da je dnevni red 9. seje zbora sprejet. 

Preden bi prešli na dnevni red, vas želim obvestiti, da smo na današnjo 
sejo povabili predstavnike republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije, republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, republiškega 
odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti, republiške konference Zveze 
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mladine Slovenije, izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, republiškega sekre- 
tariata za prosveto in kulturo, zavoda za šolstvo SR Slovenije, pedagoškega 
inštituta univerze v Ljubljani, filozofske fakultete — katedre za pedagogiko, 
pedagoškega sveta SR Slovenije, upravnega odbora Prešernovega sklada, odbora 
republiškega zbora za prosveto in kulturo in izobraževalne skupnosti SR Slo- 
venije. 

Vse, ki so se vabilu odzvali, pozdravljam in vabim, da se udeležijo razprave. 

Tako lahko preidemo na 1. točko dnevnega reda, to je na odo- 
britev zapisnika. Ima kdo k zapisniku kakšno pripombo ali spreminjevalni 
predlog? (Ne.) Kaže, da ne, zato lahko ugotovim, da je zapisnik 8. seje prosvetno- 
kulturnega zbora soglasno odobren, brez sprememb in dopolnitev. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. Poslanec Miran Hasl je že za prejšnjo sejo zbora pismeno zastavil vpra- 
šanje v zvezi s širjenjem kajenja in uživanja mamil v Sloveniji s posebnim 
ozirom na razširjenost tega družbenega zla med mladino. Izvršni svet me je 
obvestil, da bo na poslansko vprašanje odgovorila članica izvršnega sveta, 
tovarišica Zora Tomič. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po- 
slanec vašega zbora tovariš Miran Hasl je zastavil že 23. decembra preteklega 
leta izredno kompleksno in obširno vprašanje v zvezi z mladino, kajenjem, 
alkoholnimi pijačami: ter mamili. Samo vprašanje je obsegalo kar tri glavna 
vprašanja in deset podvprašanj; zaradi tega mi dovolite, če bo tudi moj odgovor 
nekoliko obširnejši. 

Prav tako vas moram obvestiti, da odgovora ni bilo mogoče poprej pripra- 
viti, ker s potrebnimi podatki izvršni svet ne razpolaga; za te namene smo 
morali konzultirati zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo, republiški sekre- 
tariat za notranje zadeve, republiški sekretariat za prosveto in kulturo, repu- 
bliški sekretariat za gospodarstvo, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo ter vodjo mentalno-higienskega dispanzerja v Ljubljani prof. dr. Leva 
Milčinskega. 

Prehajam na odgovore. Vprašanje: Kakšne so ugotovitve naše zdravstvene 
službe oziroma raziskovalnih ustanov glede škodljivosti kajenja na človekov 
organizem s posebnim ozirom na rakasta obolenja? 

Odgovor: Ze v letih 1964—65 je bilo v našem znanstvenem periodičnem 
tisku objavljenih več študij o vzročni zvezi med kajenjem in pljučnim rakom. 
Junija 1965 pa je kancerološka sekcija organizirala posvetovanje o možnostih 
omejevanja kajenja cigaret kot o preventivnem ukrepu proti boleznim, ki jih le 
to pogojuje. Zvezni fond za financiranje znanstvenih dejavnosti je prispeval 
sredstva za študijo o epidemiologiji raka na pljučih v Sloveniji in možnosti 
prevencije s pomočjo ukrepov proti kajenju cigaret. Nosilec te naloge je bil 
onkološki inštitut v Ljubljani, posamezne teme te naloge pa so izdelali: »Eko- 
nomski aspekti kajenja oziroma omejevanja kajenja« inštitut za ekonomska 
raziskovanja, »Motivi kajenja pri mladini« inštitut za sociologijo in filozofijo v 
Ljubljani, »Zdravstveno-vzgojni program boja proti kajenju pri mladini« pa 
zavod za zdravstveno varstvo SR Slovenije. Studija je bila končana lansko leto 
in predložena v obravnavo. 
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Tako razpolagamo s primerno znanstveno analizo različnih aspetkov kaje- 
nja; iz zaključkov teh študij je razvidno, da obstaja vzročna zveza med stalnim 
kajenjem predvsem cigaret in pljučnim rakom, ki ima izrazito slabo prognozo 
glede življenja obolelih za pljučnim rakom, kroničnim bronhitisom, ki povzroča 
predvsem prezgodnjo invalidnost in obolenje ožilja in srca ter povzroča pre- 
zgodnjo smrt in invalidnost. Pri vseh teh obolenjih je moška populacija nepri- 
merno bolj prizadeta kot ženska. 

Natančnejše študije, ki so jih opravili in objavili v Veliki Britaniji, kažejo 
naslednje: V zadnjih desetih letih se je število umrlih zaradi pljučnega raka pri 
moških povečalo za 75 %; število umrlih zaradi pljučnega raka narašča tudi pri 
ženskah. Na podlagi teh obširnih študij so prišli do zaključka, da ima človek, 
ki kadi dnevno 20 ali več cigaret od svojega 20. leta starosti, izglede, da bo umrl 
5 let prej kot nekadilec. To število se poveča na 8 let' če kadilec kadi 40 cigaret 
ali več dnevno. Prišli so celo do zaključka, da vsako leto umre v Veliki Britaniji 
50 000 ljudi zaradi kajenja. Do podobnih zaključkov so prišli tudi v ZDA, v 
Kanadi, Danski, Nizozemski, Švedski in Norveški. Smatrajo pa, da je Velika 
Britanija bolj prizadeta, saj so 8/s prebivalcev kadilci, in to predvsem cigaret. 

Kot zanimiva ugotovitev se navaja tudi naslednje: pred leti je več kot 2/a 
angleški zdravnikov kadilo cigarete, sedaj pa je zdravnikov-kadilcev le Vs, v 
ZDA pa le V«. Mortaliteta za pljučnim rakom, ki se je pri ostali populaciji 
zvišala za 25 %, se je pri zdravnikih znižala za 30%. Svetovna zdravstvena 
organizacija v istih virih ugotavlja, da nastopa izrazita povezanost med kaje- 
njem cigaret in pljučnim rakom, da pa so tudi druga rakasta obolenja, predvsem 
v ustih, grlu in požiralniku pogostejša pri kadilcih kot pa pri nekadilcih cigaret. 
Na podlagi tega lahko sklepamo, kako vpliva kajenje na mlad organizem. 

Vprašanje: Starostna meja pri mladini, ki začne kaditi, se vedno bolj po- 
mika navzdol. Vedo večje je število tistih, ki začnejo z resnejšim kajenjem že 
v osnovni šoli. Predpisi se bolj ali manj omejujejo le na priporočila, šolski 
kolektivi in mnogi starši pa so glede kajenja, če že ne indiferentni, pa vsaj 
nedosledni. Ali je znano vsaj približno število učencev-kadilcev osnovnih in 
srednjih šol — če obstoje podatki — tudi po posameznih starostnih obdobjih? 

Odgovor: Zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo je v okviru raziskoval- 
nega projekta »Epidemiologija raka na pljučih v Sloveniji glede na ekonomski 
aspekt preventivnih ukrepov omejevanja konsumacije cigaret« zbral podatke in 
informacije z anketno metodo o stanju kajenja med šolsko mladino, o pozitivnih 
in negativnih vplivih na začetek kajenja in poznejšo kadilsko prakso, o škod- 
ljivih posledicah kajenja za zdravje, o željah po seznanjanju z novimi ugotovit- 
vami in dognanji, o zaželenih oblikah obveščanja in o pripravljenosti za so- 
delovanje v boju proti kajenju. Anketiranih je bilo nad 800 učencev v 30 
šolah vseh vrst, 259 staršev, 398 učiteljev z istih šol, 45 šolskih zdravnikov in 
80 zastopnikov športnih družbenih organizacij in mentorjev Rdečega križa. 

Glede kajenja po šolah je dala anketa naslednje rezultate: v osnovnih 
šolah je 10% kadilcev, v gimnazijah 30%, v tehničnih šolah 28%, v poklicnih 
šolah 39%, v vajenskih šolah 24 %. Med moško mladino je 34% kadilcev, med 
žensko pa 12%. Prvi poskusi kajenja: 79 % vseh šolskih otrok je poskušalo 
kaditi; 30% že do 10. leta, V3 teh že v 7. letu starosti, 40 pa od 11. do 14. leta. 
drugi pa pozneje. Pri učencih kadilcih je bilo ugotovljeno, da je začelo kaditi do 
13. leta 30%, od 14. do 17. leta pa 70%. Za žensko mladino se navaja 
začetna starost kajenja v 14. letu in kasneje. 
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Največji porast števila kadilcev je ob prestopu iz osnovne v srednjo šolo, 
in to že prvo leto1. Tu gre gotovo za zmanjšani vpliv pedagogov-učiteljev in za 
večje vključevanje v svet odraslih. Od vseh kadilec kadi vsak dan 55*%, od tega 
64% do pet cigaret, 23'% do 10 cigaret, 13,0/o do 20 cigaret in več. V osnovnih 
šolah kadi vsak dan »le« 16 '% in le 6'% do 10 cigaret, ostali pa do 20 cigaret 
in več. 

Vprašanje: Ali bi ne kazalo poleg aktivnejših vzgojnih metod staršev, zdrav- 
stvenih delavcev in šole sprejeti tudi ostrejše zakonske ukrepe glede prepovedi 
kajenja do določene starostne dobe? 

Odgovor: Glede tega vprašanja smo konzultirah republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo, ki meni, da bi velik uspeh dosegli,, če bi mladina vsaj do 
16. leta starosti ne kadila oziroma se ne zadrževala v zakajenih prostorih. Ni pa 
seveda enostavno doseči ta cilj. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
meni, da učni načrti za osnovne šole in gimnazije predpisujejo obravnavanje 
škodljivega delovanja alkohola in nikotina ter ostalih narkotikov na človeški 
organizem. Zakon o osnovni šoli daje učiteljem nalogo, da posredujejo učencem 
higienske navade in smisel za zdravo telesno udejstvovanje. Zakon o srednjem 
šolstvu predpisuje srednjim šolam, naj usposabljajo učence za zdravo življenje. 
Pravilnik o načinu izvrševanja pravic in dolžnosti učencev sicer ne vsebuje 
prepovedi uživanja alkohola in mamil ter kajenja, ker citirani pravilnik pred- 
pisuje šolam le način izvrševanja pravic in dolžnosti učencev vendar, pa so pri 
pregledu šolskih pravilnikov ugotovih, da le-ti taka določila v večini primerov 
vsebujejo. Kajenje v šolskih zgradbah je prepovedano učencem v osnovnih 
in srednjih šolah, menijo pa, da je uspeh boja proti kajenju in uživanju mamil 
odvisen predvsem od vzgojnih in izobraževalnih prizadevanj učiteljev, na kar 
šole tudi neprestano opozarjajo. Sami administrativni ukrepi niso učinkoviti, 
zato menijo, da z zakonskimi ukrepi glede prepovedi kajenja do določene sta- 
rostne dobe ne bi dosegli ustreznih rezultatov. 

Vprašanje: Ali ne ogražajo zdrave rasti mladine premalo razvita in eno- 
stranska telesno-vzgojna aktivnost, prezgodnje kajenje in kajenje sploh, vedno 
izdatnejše uživanje alkoholnih pijač? Je položaj v tem smislu v Sloveniji že 
kritičen ali ne? So znani podatki in kakšni so predvideni ukrepi? 

Odgovor: Zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo je na to vprašanje 
odgovoril naslednje: Podatki glede zdravja mladine so znani in spremljani vsa 
leta, vendar ne kažejo pri medsebojnem primerjanju posebnih sprememb. Škod- 
ljive vplive kajenja, vplive alkohola in podobno bodo verjetno pokazale analize 
morbiditete kasneje v tistih starostnih obdobjih, ko se izkazuje kronociteta 
obolenj. Mnenja so, da položaj v smislu navedenega vprašanja v Sloveniji še ni 
kritičen. Vsekakor pa sodijo-, da je naloga vseh družbenih dejavnikov v tem, 
da skušajo mladino pritegniti k večjemu udejstvovanju v telesni vzgoji tako v 
telesni vzgoji kakor izven nje. 

Vprašanje: Ali ne bi kazalo tudi pri nas v Jugoslaviji sprejeti podobne 
ukrepe, kot so jih začeli uveljavljati v ZDA, na Švedskem in v Avstriji, to je, 
prepoved propagiranja tobačnih izdelkov na televiziji, obveznost navedbe, da 
kajenje škoduje, prepoved kajenja mlajšim od 16. leta in podobno? 

Odgovor: Strinjamo se, da bi bili ukrepi, navedeni v tem vprašanju, eden 
izmed načinov verjetno uspešnejše propagande proti kajenju cigaret, kot so 
administrativni ukrepi. Iz virov svetovne zdravstvene organizacije, ki smo jih 
navedli v začetku odgovorov na poslanska vprašanja, pa posnemamo, da naj bi 
bilo v Veliki Britaniji 1 milijon manj kadilcev, odkar je prepovedana komerci- 
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alna propaganda za cigarete na televiziji, skupno seveda z vsemi ostalimi napori 
iz zdravstvene vzgoje. Zato menimo, da bi dosegli večji uspeh z administrativ- 
nimi ukrepi, če prepovedo kajenje v javnih prostorih, na prometnih sredstvih, 
v šolah in športnih halah, če zahtevamo od gospodarskih organizacij, ki pri- 
pravljajo tobačne izdelke, da morajo na ovitkih navesti količino nikotina v mili- 
gramih in katranskih snovi, ki se sproščajo ob kajenju, ter obvezno opozorilo 
na teh ovitikih, da je kajenje zdravju škodljivo, kot pa če samo izdamo pre- 
poved, da mladina izpod 16. let ne sme kaditi. 

Vprašanje: Kakšen je družbenoekonomski položaj tobačne industrije v 
Jugoslaviji, koliko tobačnih izdelkov konzumiramo doma, koliko izvažamo ozi- 
roma uvažamo? 

Odgovor: Republiški sekretariat za gospodarstvo je v zvezi s tem vpraša- 
njem navedel naslednje podatke, ki jih je posnel iz študij inštituta za ekonomiko 
privrede (Beograd, leta 1969) o stanju in razvoju duvanske industrije SFRJ. 
Tobak in njegovi izdelki imajo posebno mesto v gospodarstvu Jugoslavije. 
Tobačno gospodarstvo je velikega pomena za koriščenje ekonomskega potenciala 
države, gledano tako iz širih kot tudi iz ožjih okvirov. Udeležba te panoge je 
precejšnja v družbenem proizvodu, narodnem dohodku kot tudi v skupnem 
izvozu Jugoslavije. Za gojitev tobaka se pretežno uporabljajo slabo produktivna 
zemljišča in to v glavnem v gospodarsko nerazvitih območjih. Tobačno gospo- 
darstvo omogoča obstoj večjemu številu prebivalstva s tega področja, ker je 
veliko število delovne sile zaposlene v procesu proizvodnje, obdelave in prometa. 
Od skupno vloženega dela v proizvodnjo tobaka odpade okoli 70'°/o na živo 
delo; zato ima izjemen, ne samo ekonomski, temveč tudi socialni pomen v ne- 
zadostno razvitih področjih. 

Naslednji podatki kažejo ekonomski pomen tobaka v gospodarstvu Jugo- 
slavije: Za pridelovanje tobaka se uporablja zemljišče slabe kvalitete — pred- 
vsem njive 6. in 7. katastrskega razreda — ki ni primerno za rentabilno pro- 
izvodnjo drugih rastlinskih kultur. V nekaterih krajih je zaradi majhnih 
posestev in posebnih proizvodno-klimatskih pogojev skoraj nemogoče izvršiti 
preoriientacijo na neko drugo proizvodnjo. S tobakom kot delovno visoko inten- 
zivno industrijsko kulturo se bavi okoli 260 000 gospodinjstev v Jugoslaviji z 
okoli 700 000 zaposlenimi oziroma družinskimi člani. Število zaposlenih v 
tobačni industriji znaša v zadnjih letih okoli 20 000. V skupnem izvozu je za 
obdobje 1962—1968 znašal delež tobaka 2,9 '%>, v skupnem izvozu kmetijstva pa 
15,9%. Cisti devizni efekt se je gibal letno od 30 do 40 milijonov dolarjev. 
Od prodanih tobačnih izdelkov se zajema prek prometnega davka okoli 200 
milijard S dinarjev. Ti podatki jasno potrjujejo, da bi s stališča celotne nacio- 
nalne ekonomike zaostajanje razvoja tobačne panoge predstvaljalo občutno 
izgubo. 

Vprašanje: Bi imelo sprejetje ukrepov, kot so bih predlagani, negativne 
posledice za položaj in razvoj domače tobačne industrije? 

Odgovor: Ce upoštevamo vse okoliščine, ki sem jih v odgovoru že prej 
navedla, bi občutno zmanjšanje konzumacije tobačnih izdelkov pri nas imelo 
določen direkten negativen vpliv na družbenoekonomski položaj tobačne indu- 
strije v SFRJ. Kljub temu pa menimo, da bi indirektno tudi ekonomsko-fi- 
nančno pridobili s tem, da bi bilo čim manjše število kadilcev, zlasti mlajših, 
saj bi negativne posledice kajenja na zdravje, delazmožnost in življenjsko dobo 
ne imele takega vpliva. 
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Po ocenah tobačne tovarne v Ljubljani je bilo leta 1969 prodanih v Jugo- 
slaviji okoli 30 milijard cigaret. Od tega je na to našo tovarno odpadlo nekaj 
čez 13 «/«. Za reklamo je tobačna tovarna v Ljubljani porabila 250 000 N dinarjev, 
ali 0,055% na prodajno vrednost cigaret. Tobačna tovarna v Ljubljani meni, da 
omejitev ali prepoved propagande za kajenje, če bi se to opravljalo v izenačenih 
pogojih za vse proizvajalce, ne bi mogla škoditi oziroma se nima česa bati. 

Na vprašanje, da smo dežela kvalitetnega tobaka in zato v delno drugačnem 
položaju kot prej omenjene države, mislim, da sem že odgovorila. 

Vprašanje: Po objavljenih podatkih se v zadnjih letih, posebno v Beogradu 
in Zagrebu, med mladino močno razširja prekupčevanje, širjenje in uživanje 
mamil. Kakšen je položaj glede razširjanja in uživanja mamil v Sloveniji s 
posebnim ozirom na razširjenost tega družbenega zla med mladino? 

Odgovor: Republiški sekretariat za notranje zadeve v svojem odgovoru 
navaja v glavnem tole: Organi za notranje zadeve nimajo podatkov o uživalcih 
mamil, ker to po naših predpisih ne predstavlja kršitve. Kaznivo dejanje je 
pri nas le neupravičena proizvodnja, predelava, prodaja ah drug način raz- 
pečevanja mamil. V zadnjih letih ni bil pri nas odkrit noben primer razpeče- 
vanja mamil, ko bi šlo za oskrbovanje domačih potrošnikov. Občasno se odkri- 
jejo le primeri, ko se mamila iz držav Bližnjega vzhoda prenašajo prek našega 
ozemlja v zahodne države, storilci pa so inozemci. V zadnjih dveh letih so bih 
ugotvoljeni posamezni primeri uživanja mamil med mladimi ljudmi. Prav tako 
so bih ugotovljeni primeri kajenja cigaret s hašišem. V vseh znanih primerih 
je šlo le za cigareto ah dve, ki so jih mladi ljudje dobili od tujih turistov, 
predvsem študentov. 

Profesor Lev Milčinski, šef dispanzerja klinične bolnice za psihiatrijo v 
Ljubljani pa meni glede pojava uživanja mamil med mladino naslednje: Klasič- 
nih narkomanij — morfin, heroin in sintetični preparati morfinskega učinka — 
že dokaj praktično ne opažamo niti med mladino niti med odraslimi. Od 
odraslih pacientov, ki pridejo na posvet in preglede zaradi motenj vedenja in 
osebnosti, včasih in to poredkoma, slišimo navedbe, da je eden ali drugi krajši 
čas kadil hašiš oziroma marihuano, ali še redkeje, užival LSD. Niso pa doslej 
imeli opravka v dispanzerju z osebo, ki bi kazala očitne znake zastrupitve z eno 
od teh drog, in to niti pri mladini niti pri odraslih osebah. Tudi o ekcesiv- 
nem uživanju vsakdanjih analgetikov kot je fenalgol, plivadon in podobni, pri 
mladih osebah še ne slišimo, zato pa toliko bolj pri odraslih osebah; ta pojav 
nas v sklopu toksikomanij še bolj vznemirja. Toksikomanije te vrste so namreč 
dokaj trdovratne, verjetno bolj kot alkoholizem, in vodijo lahko do hudih 
telesnih in psihičnih okvar. 

Profesor dr. Lev Milčinski meni, da situacija glede uživanja mamil med 
mladino pri nas za sedaj ni alarmantna. Adolescenti, ki iz drugih psihosocialnih 
razlogov manifestirajo osebnostne ah vedenjske posebnosti, utegnejo, kot po 
enem izmed znamenj njihovega protesta, poseči tudi po kakem od teh sredstev. 
Meni pa, da toksikomanov praktično v smislu odraslih alkoholikov in analgeti- 
komanov med mladino ni. 

Ce ob zaključku povzamem odgovore na vprašanja poslanca Mirana Hasla 
o mladini in kajenju, o uživanju alkoholnih pijač in mamil, bi rekla naslednje: 

1. Kajenje predvsem cigaret je pri nas med mladino razmeroma precej 
razširjeno, posledice zgodnjega kajenja, zlasti če še ostane trajno, lahko pričaku- 
jemo v starejših letih. Mnenja smo-, da smo dolžni, da z vsemi ukrepi, predvsem 
pa z ustreznimi praktičnimi vzgojnimi prijemi, skušamo doseči to, da bo začetek 
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kajenja pri mladini čim kasnejši, da pa skušamo tudi pri odraslih omejiti 
kajenje cigaret na minimum. 

2. Problem alkoholizma pri mladini ni tako akuten kot je pil odraslih, 
kljub temu pa opažamo, da se je poprečna starost ljudi ob začenjanju ekcesiv- 
nega uživanja alkohola pri nas po vojni močno znižala. Sedaj že niso nikaka 
redkost osebe pod 30 let, ki jih lahko označimo kot alkoholike. Treba pa je tudi 
pri nas posvetiti posebno pozornost vprašanju tako imenovanega mladolet- 
niškega nemira, katerega odraz je lahko tudi poseganje po alkoholu in drogah. 

3. Treba je dati vso možnost za razvoj polivalentnih psihiatričnih dispan- 
zerjev, ki se bodo z mrežo ustanov psihiatrične službe in z vsemi odgovornimi 
družbenimi dejavniki lahko uspešno borili proti ekcesom, kot jih predstavljajo 
uživanje alkohola in različnih drog ter prezgodnje oziroma stalno kajenje to- 
baka, predvsem cigaret. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovarišica Tomičeva. Ima 
poslanec Hasl morda še kakšno dodatno vprašanje? (Da.) Prosim. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Naj- 
lepše bi se zahvalil za resnično obsežne odgovore na moja vprašanja; dodal bi 
le tole: po poslovniku mi ni dovoljeno, da sedaj analiziram in komentiram 
določene ugotovitve, želel bi samo to povedati, da sem tudi osebno zbiral neka- 
tere podatke na našem območju; ti se močno približujejo podatkom, ki so bih 
pravkar povedani, predvsem za mladino. 

V odgovoru je bila dana interpretacija, da je uspešnejša prepoved propa- 
giranja kot pa administrativna prepoved kajenja mlajšim od 16 let. S tem v 
zvezi bi rad vedel, ah bomo začeli resnično to tudi izvajati, ah pa je to samo 
ugotovitev. Do konkretnih akcij namreč pri nas, žal, prepočasi prihaja. 

Glede uživanja alkoholnih pijač in kajenja so ugotovitve po mojem mnenju 
nekoliko preoptimistične. Nisem človek, ki bi alarmiral, vendar se mi zdi, da 
kajenje, stalno bivanje v zaprtih prostorih in zbiranj v klubih, kjer v neverjetno 
zakajeni atmosferi plešejo, ter vedno večja potrošnja alkoholnih pijač med 
mladimi postajajo vedno resnejši problemi. 

Glede na vse to predlagam zboru, da bi o vseh vprašanjih v zvezi s kajenjem 
in mamili s posebnim ozirom na mladino razpravljali v posebni točki dnevnega 
reda ene prihodnjih sej. Ta vprašanja bi kazalo posebej obravnavati predvsem 
na relaciji starši—učenec, učenec—šola, pedagog—učenec, pedagog—starši, in 
končno, vsi ti dejavniki—družba. 

Sicer pa sem z ostalimi odgovori zadovoljen. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ce sem prav razumel poslanca Hasla, 
sprašuje, ah kaže njegova vprašanja, razširjena s podatki, postaviti kot posebno 
točko dnevnega reda na naš zbor. Tovarišica Tomičeva želi besedo. 

Zora Tomič: Mislim, da bi bilo zelo pomembno postaviti to vprašanje 
na dnevni red, tako vašega zbora kakor tudi drugega zbora. Ob sodelovanju 
faktorjev, ki so sedaj sodelovali v pripravah teh podatkov, bi lahko prišli do 
take analize, ki bi služila za sprejetje določenih ukrepov. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Je tovariš Hasl zadovoljen 
z odgovorom, (Da.) 

12 



178 Prosvetno-kulturni zbor 

Poslanec Vinko Dobnikar je pismeno zastavil vprašanje v zvezi z restavri- 
ranjem Kozlerjeve hiše, pri čemer ga zanima, ali je obnovitev hiše postavljena 
v srednjeročni plan in ali so sredstva za takšno akcijo zagotovoljena. Kot sem 
informiran, bo na poslančevo vprašanje odgovoril pomočnik republiškega sekre- 
tarja za prosveto in kulturo dr. Branko Berčič. 

Dr. Branko Berčič: Poslanec tega zbora tovariš Vinko Dobnikar 
je postavil naslednje poslansko vprašanje: Ali je restavriranje Kozlerjeve hiše 
na podlagi tega, ker je pomemben kulturni spomenik in so bila za začetek del 
vložena že znatna sredstva, vneseno v srednjeročni plan- in oe je, kdaj bodo 
zagotovljena sredstva za nadaljevanje del. 

Odgovor: Ker se je tovariš poslanec v uvodni obrazložitvi k svojemu vpra- 
šanju dotaknil tudi aktualnega vprašanja pomanjkanja prostorov za zavod 
Arboretum Volčji potok, bo odgovor skušal pojasniti obe med seboj povezani 
vprašanji. Arboretum Volčji potok je bil ustanovljen z odločbo izvršnega sveta 
Ljudske republike Slovenije dne 24. maja 1955 kot republiški zavod študijskega 
in prosvetnega značaja, ki naj se ukvarja prevsem z botaničnimi proučevanji, 
z genetiko in žlahtnenjem rastlin, z uporabno dendrologijo, z gojitveno tehniko 
in varstvom rastlin ter s pejsažno arhitekturo'. Svojo materialno osnovo naj bi 
zavod črpal predvsem iz dohodkov, ki mu jih je prinašalo dodeljeno posestvo, 
iz opravljanja drugih uslug, iz družbene dotacije in iz drugih lastnih dohodkov. 
Zaradi stalne odvisnosti, predvsem od pridobivanja lastnih dohodkov in ker je 
bila družbena dotacija vsa leta mnogo prenizka za opravljanje zavodovih štu- 
dijskih in prosvetnih nalog, se zavodovo inštitutsko delo ni moglo razvijati 
paralelno z njegovo proizvodno dejavnostjo1. Temu so vzrok tudi pomanjkljivi 
prostorski in kadrovski pogoji, ki bi jih lahko odpravila edino zgraditev pro- 
gramiranega inštitutskega poslopja, ki bi pogojila tudi večjo kadrovsko zasedbo 
in s tem tudi intenzivnejšo raziskovalno dejavnost. 

Načrti za izgradnjo novega inštitutskega poslopja namesto med vojno 
požganega Souvanovega gradu v Volčjem potoku so dobili realno podlago šele 
s pripravami za rekompozicijo medtem porušenega baročnega Kozlerjevega 
dvorca v Ljubljani, ki naj bi bil na novo postavljen v Volčjem potoku in ki naj 
bi nudil prostore za predavalnice, laboratorije, kabinete, knjižnico in upravo 
arboretuma. Z namenom, da bi se rešilo vprašanje ustreznih prostorov za delo- 
vanje zavoda arboretum Volčji potok kakor tudi ponovne postavitve Kozler- 
jevega dvorca, je bil dosežen sporazum, da si bosta stroške za postavitev 
Kozlerjevega dvorca kot poslovne stavbe zavoda arboretum Volčji potok delila 
republika in okrajni ljudski odbor Ljubljana. Vrednost celotne investicije, ki 
naj bi bila opravljena v treh letih, je po prvotnih kalkulacijah znašala 2 321 000 
dinarjev, po dopolnitvi investicijskega programa in ob naraščanju gradbenih 
stroškov pa so bili stroški investicije dokončno kalkulirani na 5 337 100 dinarjev. 
Sklad SR Slovenije za negospodarske investicije je s svojim odlokom dne 15. ju- 
nija 1964 zagotovil 50'°/o participacijo republike pri izgradnji tega objekta, drugo 
polovico pa je prevzel okrajni ljudski odbor Ljubljana. Na podlagi gradbenega 
dovoljenja so bila opravljena pripravjalna zemeljska in kamnoseška dela, ure- 
jena je bila vodovodna in električna napeljava ter izdelana vsa tehnična doku- 
mentacija. 

Ob ukinitvi okrajev je v letu 1965 odpadel eden izmed financerjev investi- 
cije, nakar je občinska skupščina Kamnik 8. maja 1965 dela ustavila, ker niso 
bila'zagotovljena celotna investicijska sredstva. Investicija je bila zato vključena 
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v republiški srednjeročni program negospodarskih investicij za področje kulture 
v letih 1966 do 1970, vendar zaradi drugih nujnejših investicijskih posegov, kot 
na primer v Drami Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani, v Slovenski 
filharmoniji, v Arhivu SR Slovenije in na najbolj ogroženih najpomembnejših 
kulturnih spomenikih v Sloveniji, ne bo mogla biti v prvotnem predvidenem 
roku realizirana. Zato bo republiški sekretariat za prosveto in kulturo predlagal, 
naj se ta gradnja vnese v srednjeročni program negospodarskih investicij SR 
Slovenije v naslednjem planskem obdobju. Pri tem bo verjetno treba investi- 
cijski program ponovno preveriti, tako glede njegove vsebine kakor tudi glede 
finančnih potreb. Realizacija investicije bo seveda odvisna od sredstev, ki jih bo 
Skupščina SR Slovenije v prihodnje namenila za kritje vseh republiških ne- 
gospodarskih investicijskih potreb, med njimi tudi za področje kulture. Vendar 
bo republika udeležena pri realizaciji investicje samo pod pogojem, da bodo svoj 
delež finančnih sredstev prispevali tudi drugi soinvestitorji. Tako naj bi večjo 
participacijo pri investiciji prispevala predvsem skupščina mesta Ljubljane, saj 
je rekompozicija Kozlerjevega dvorca stari dolg Ljubljane do našega kulturno 
spomeniškega fonda. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš poslanec Dobnikar, ste za- 
dovoljni z odgovorom? Imate dodatno vprašanje? 

Vinko Dobnikar: Ne; prosim le za pismeni odgovor. 

Miran Hasl: Tudi jaz bi prosil za pismeni odgovor. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tako smo izčrpali pismena poslanska 
vprašanja; vprašujem navzoče poslance, če želi kdo od njih zastaviti ustno 
vprašanje? Prosim, tovarišica Novakova. 

Mira Novak: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Temeljni zakon 
o varstvu pri delu določa v 10. členu, da je izobraževanje v zvezi z varstvom 
pri delu sestavni del strokovnega usposabljanja in pouka kot tudi splošnega 
izobraževanja. V naši republiki imamo vsako leto več kot 40 000 lahko, težje 
in smrtno poškodovanih delavcev, pa še nešteto poklicnih bolezni v zvezi z 
delom. Verjetno je le 1 °/o naših študentov, dijakov, vajencev in šolarjev deležen 
vsaj skromnega pouka o varstvu pri delu, čeprav jih 80% odhaja po šoli 
v delovne organizacije. Naše delovne organizacije imajo vso pravico zahtevati, 
da dajo šole na vseh ravneh svojim obiskovalcem vsaj osnovno znanje iz 
varstva pri delu. Vse naše osnovne, poklicne in srednje šole kakor tudi naši 
visokošolski zavodi pa še vedno ne poučujejo varstva pri delu. Vse tehnične 
fakultete, vse tehnične srednje šole in poklicne vajenske šole bi morale uvesti 
poseben predmet varstva pri delu. 

V zvezi s tem postavljam naslednje vprašanje: Ali in kdaj bodo pristojni 
organi sprejeli ustrezne ukrepe, da izpolnimo zakonsko obveznost in uvedemo 
pouk o varstvu pri delu v vse naše šole? 

Zveza varnostnih inženirjev in tehnikov SR Slovenije je v skrbi za izo- 
braževanje kadrov ustanovila višjo tehnično varnostno šolo v Ljubljani. Ta 
šola vzgaja prav dobre poklicne varstvene inženirje, ki se v svojih delovnih 
organizacijah dobro uveljavljajo in katerih delo čutimo vsi, ki imamo s temi 
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delovnimi: organizacijami opravka. Vendar pa je teh poklicnih varnostnih 
inženirjev še vse premalo. Nase delovne organizacije bi trenutno potrebovale 
okoli 1000 poklicnih varstvenih inženirjev. Delavcem je po ustavi zajamčeno 
varstvo pri delu. Tega varstva pa delovne organizacije ne morejo organizirati, 
če nimajo za to šolanih kadrov. Gospodarski zbor naše skupščine je prišel že 
do zaključka, to je bilo na 26. seji 21. julija 1965. leta, da bi naša univerza 
morala pričeti izobraževati tudi poklicne varnostne inženirje. 

Postavljam vprašanje, ali in kdaj bo pričela univerza v Ljubljani z rednim 
sistemom vzgoje in izobraževanja poklicnih varnostnih inženirjev na vseh treh 
stopnjah fakultetnega študija? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Na odgovor bo potrebno počakati do 
prihodnje seje zbora. Se želi kdo od poslancev ustno zastaviti vprašanje? (Ne 
želi.) 

Kolikor ne, zaključujem to točko dnevnega reda in prehajamo na 3. t o č k o 
dnevnega reda, to je na predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih 
pravic nasproti pedagoškemu inštitutu na univerzo v Ljubljani. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet in hkrati predlagal, da Skupščina 
SR Slovenije obravnava zakon po skrajšanem postopku kot zakonski predlog, 
ker se s prenosom ustanoviteljskih pravic strinjajo zbor delovne skupnosti 
pedagoškega inštituta, univerzitetni pedagoško-znanstveni svet in univerzitetni 
svet univerze v Ljubljani. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil člana izvršnega sveta dr. 
Vladimira Bračiča. Zeli morda predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti 
zakonski predlog? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo o predlogu izvršnega sveta, da se predloženi zakon 
obravnava po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. Zeli kdo poseči v 
razpravo, (Ne želi.) Ugotavljam, da nihče, zato razpravo zakljuoejem in dajem 
predlog na glasovanje. Kdor je za skrajšani postopek, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je morda kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor soglasno strinja s tem, da se predloženi zakon 
obravnava po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor našega zbora za vzgojo in izobra- 
ževanje in skupščinska zakonodajno-pravna komisija, ki sta o tem predložila 
pismeni poročili, danes pa ste dobili na klopi dopolnilni poročili odoora in 
komisije. Želita poročevalca odbora oziroma komisije še ustno dopolniti po- 
ročilo odbora in komisije? če ne, lahko pričnemo z razpravo. Zeli kdo poseči 
v razpravo? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in predlagam, da najprej glasujemo 
o zakonskem predlogu in nato še o sklepu, ki ga je v svojem dodatnem poročilu 
predlagal odbor za vzgojo in izobraževanje, na predvčerajšnji seji pa ga je 
sprejel tudi republiški zbor. Se strinjate s takšnim postopkom? (Poslanci se 
strinjajo.) 

Dajem najprej na glasovanje predlog zakona v besedilu, kakršnega je 
predložil izvršni svet, torej brez amandmaja k 1. členu, katerega je odbor za 
vzgojo in izobraževanje tako ali tako umaknil. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Dva poslanca.) 
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Ugotavljam, da je zbor z dvema vzdržanima glasovoma sprejel predlog 
zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti pedagoškemu inštitutu na 
univerzo v Ljubljani. 

Sedaj lahko preidemo še na glasovanje o sklepu, kakršnega predlaga odbor 
za vzgojo in izobraževanje, in ki se glasi: »Pedagoški inštitut predloži pro- 
svetno-kulturnemu zboru do konca leta 1970 

— program kadrovskega in materialnega razvoja inštituta za ustrezno 
opravljanje znanstveno-r aziskovalnega dela, ki je potrebno za kvalitetno re- 
ševanje tekočih in dolgoročnih nalog na področju vzgoje in izobraževanja kot 
edina takšna ustanova na Slovenskem; 

— dolgoročno usmeritev dela inštituta, ki bo upoštevala ustrezen odnos 
med aplikativnimi in fundamentalnimi raziskavami, in 

— konkreten načrt znanstveno-raziskovalnega dela inštituta za reševanje 
najbolj perečih vprašanj in nalog pedagoške teorije in prakse.« 

Kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel 
predlagani sklep. 

Tako lahko preidemo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek 
zakona o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet in predlagal, da obravnava skup- 
ščina zakon po skrajšanem postopku kot osnutek zakona. Skupščina SR Slo- 
venije je namreč sprejela zakon o pedagoški službi, s katerim je bil tudi 
ustanovljen zavod za šolstvo SR Slovenije kot republiški upravni zavod. Njegov 
strokovni svet naj bi prevzel naloge ukinjenega pedagoškega sveta. 

Predlagatelj je za svojega predstavnika določil člana izvršnega sveta 
dr. Vladimira Bračiča. Zeli član izvršnega sveta še ustno obrazložiti stališče 
predagatelja? (Ne.) Začenjam razpravo o predlogu izvršnega sveta, da se pred- 
loženi zakon obravnava po skrajšanem postopku kot osnutek zakona. Pri tem 
posebej opozarjam na poročilo našega odbora za vzgojo in izobraževanje, ki 
predlaga predlagatelju zakona, naj ponovno prouči potrebo po tem zakonu. 
Kdo želi razpravljati? Kaže, da nihče. Zaključujem razpravo in dajem predlog 
izvršnega sveta, da se zakon obravnava po skrajšanem 'postopku, na glasovanje. 
Kdor je za takšen postopek, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (En poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da se prosvetno-kulturni zbor z večino glasov strinja s pred- 
logom izvršnega sveta, da se predloženi zakon obravnava po skrajšanem po- 
stopku kot osnutek zakona. Osnutek zakona sta obravnavala naš odbor za 
vzgojo in izobraževanje in zakonodajno-pravna komisija, o čemer sta predložila 
pismeni poročili. Želita poročevalca odbora oziroma komisije ustno dopolniti 
poročili? (Ne želita.) 

Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne želi nihče.) Zaključujem razpravo 
in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet, pri čemer naj upošteva mnenja in 

predloge, izražene v poročilu odbora za vzgojo in izobraževanje. 
Kdor je za takšen sklep, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor z enim vzdržanim glasom sprejel sklep o sprejemu 

osnutka zakona o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije. 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu. 

Osnutek zakona je na podlagi sklepa prosvetno-kulturnega zbora predložil 
skupščini v obravnavo republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Za svojega 
predstavnika je določil republiškega sekretarja za prosveto in kulturo tovariša 
Slavka Bohanca. Zeli morda tovariš sekretar še ustno obrazložiti svoj predlog? 
(Ne želi.) 

Osnutek zakona sta obravnavala naš odbor za vzgojo in izobraževanje in 
skupščinska zakonodajno-pravna komisija, ki sta o tem predložila pismeni 
poročili. Želita poročevalca odbora oziroma komisije še ustno obrazložiti svoji 
poročili? (Ne želita.) 

Osnutek zakona je na svoji 23. seji obravnaval izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in poslal mnenje, v katerem se z zakonskim osnutkom strinja. 
Tako lahko začnem razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Slavko Bohanec, 
republiški sekretar za prosveto in kulturo. 

Slavko Bohanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da izkoristim to priliko in dam pojasnila k stališčem odbora za 
vzgojo in izobraževanje glede neurejenega ustanoviteljstva nekaterih srednjih 
šol. V sekretariatu za prosveto in kulturo smo preverili, kakšno je stanje in 
ugotovili, da v Sloveniji resnično pet šol nima svojega ustanovitelja. To so: 
šolski center za blagovni promet v Kranju, center strokovnih šol v Ljubljani, 
gradbeni šolski center, šolski center za blagovni promet Nova Gorica in elektro- 
gospodarski šolski center Nova Gorica. 

Pojasnil bi rad, da je do tega prišlo zategadelj, ker ob prenosu ali od 
okrajne zbornice ali od okrajnega ljudskega odbora ustanoviteljstvo ni bilo 
dovolj hitro prevzeto. Sekretariat je že večkrat opozoril, da je to treba storiti; 
precej šol oziroma ustanoviteljev je to tudi storilo, le teh pet še ne. Sekretariat 
bo takoj ponovno opozoril na ta problem z željo, da bi bil ta problem usta- 
novitelj stva, na katerega opozarja odbor, v najkrajšem času urejen. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali lahko v tej zvezi vprašam, ali 
bo ta postopek glede ustanoviteljstva opravljen prej ko bomo imeli priliko 
odločati o predlogu zakona? 

Slavko Bohanec: V sekretariatu bomo sprožili takoj obravnavo tega 
vprašanja; ali bo do trenutka, ko bomo obravnavali predlog zakona, urejeno, 
je teže odgovoriti, ker je to odvisno od ustanoviteljev. 

Predsednik Miloš Poljanšek : Hvala lepa! K razpravi se javlja na- 
mestnik direktorja zavoda za šolstvo SR Slovenije profesor Miro Lužnik. 

Miro Lužnik: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
poslanci! Želel bi poudariti samo ta del predlaganega zakonskega osnutka, ki 
govori o tem, da bi naj dal svoje mnenje k imenovanju ravnatelja tudi zavod 
za šolstvo oziroma pedagoška služba in izobraževalna skupnost. Poudariti je 
treba namreč, da nastopa v takšnem načinu reševanja kadrovske politike nov, 
vsebinsko svojstven element, ki v bistvu povečuje odgovornost institucionali- 
zirane samouprave, v tem primeru sveta oziroma organa samoupravljanja šole. 
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V čem. je ta povečana in razširjena samoupravna odgovornost šole? Doslej 
je svet oziroma samoupravni organ popolnoma sam, v skladu z razpisano 
komisijo, presojal pedagoško družbeno-politično vrednost posameznega pri- 
javljenega kandidata. V primeru, ko je bil kandidat izbran iz vrst učiteljskega 
zbora, je bila ta presoja lahko v celoti resnično vsestranska; v primerih pa, 
ko so bili to kandidati iz drugih krajev republike, je bila ta presoja že v 
marsičem pomanjkljiva in nepopolna in je običajno temeljila na bolj ali manj 
individualnih, privatniških poizvedovanjih o kvalitetah kandidata, ker iz samih 
dokumentov ni bilo vedno moč. ugotoviti celovite podobe o pedagoških, druž- 
beno-političnih, pa tudi človeških kvalitetah posameznih kandidatov. 

Sedaj ko bodo še preostali faktorji, pedagoška služba in izobraževalna 
skupnost, ki s tem prav tako prevzemata mnogo večjo odgovornost v pogledu 
objektivne in vsestranske presoje kandidatov, daj ah svoje mnenje, ne bo več 
tako irelevantno, kakšno stališče je zavzel vsak izmed odločujočih faktorjev, 
ki daje strokovno mnenje o prosilcu. Zavod za šolstvo je zato mnenja, da pri 
tem ne gre za nikakršno krnitev samoupravnih pravic, temveč za njihovo 
razširitev. Ce smo šole opredelili kot zavode s posebnim družbenim pomenom, 
potem je razumljivo, da moramo ob konkretnem obravnavanju tega pomena 
tako tudi postopati. Vsekakor pa je predlagana sprememba in dopolnitev zakona 
o srednji šoli prvi korak v tej smeri. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Še želi kdo poseči v 
razpravo? (Ne.) Preden zaključim, naj še jaz povem nekaj stavkov o tem, na 
kar je pravkar opozoril namestnik direktorja zavoda za šolstvo ,SR Slovenije. 

S prenosom pravice imenovanja ravnatelja na ustanovitelja se razširja 
družbena odgovornost glede strokovnih in moralno-političnih vodstev šol. Po 
splošni oceni je dozorel čas, da se ta odgovornost vsekakor poglobi in močneje 
izraža v skrbi za kadrovanje in izbiro naših vodstvenih kadrov v šolah. To smo 
storili že v osnovni šoli; analogno temu to delamo tudi v srednjih šolah, in kot 
boste videli v naslednji točki, tudi v ostalih šolah. 

Nemogoče je pojmovati samoupravo tako, kot so v razpravi o predlogu za 
izdajo tega zakona in o osnutku zakona nekateri pojmovali, namreč da gre za 
kršitev samoupravnih pravic posameznih kolektivov, saj je dolžnost in pravica 
za usmerjanje dela na naših šolah nedvomno širša, saj je tudi odgovornost 
naših šolskih kolektivov širša družbena obveznost. V tem smislu se tudi pravica 
do izbire in imenovanja razširja in preneša na ustanovitelja kot predstavnika 
širšega družbenega interesa, pri čemer pa se v nobenem primeru ne krati 
pravica kolektiva, da sam izrazi svoje mnenje o kandidatu oziroma kandidatih, 
ki prihajajo v poštev za vodstvena mesta na naših šolah. Prav razprava v Zvezi 
mladine v zadnjem času nas posebej opozarja, da je prav in čas, da družba 
neposredneje vpliva in soodloča o izbiri vodstvenih kadrov. Za vas vse pa ni 
neznano, da so od vodstev šol v maršičem odvisna tudi sama praksa in uspehi 
na naših vzgojnih in učnih zavodih. 

Zeli morda še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Kolikor ne, zaključujem 
razpravo in predlagam, da sprejme naš zbor naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu 
se sprejme. 

2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu 
pripravi odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje, pri 
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čemer naj upošteva stališča in pripombe, izražene v njegovem poročilu in v 
razpravi na seji zbora. 

3. Predlog zakona naj odbor pripravi do 30. marca letošnjega leta. 
Dajem predlagani sklep na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim dvigne 

roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju. 

Osnutek zakona je na podlagi sklepa prosvetno-kulturnega zbora predložil 
skupščini v obravnavo republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Za svojega 
predstavnika je določil republiškega sekretarja za prosveto in kulturo Slavka 
Bohanca. Zeli morda tovariš Bohanec še listno obrazložiti osnutek? (Ne želi.) 

Osnutek zakona sta obravnavala naš odbor za vzgojo in izobraževanje in 
skupščinska zakonodajno-pravna komisij a j oba sta predložila pismeni poročili. 
Želita morda poročevalca še ustno obrazložiti stališče odbora oziroma komisije? 
(Ne želita.) 

Osnutek zakona je na svoji 23. seji obravnaval tudi izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in o tem poslal mnenje, v katerem se z zakonskim osnutkom 
strinja. 

Tako lahko pričnemo z obravnavo. Zeli kdo poseči v razpravo? (Ne želi.) 
Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah zakona o usposabljanju otrok in mla- 
dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo 
in izobraževanje, pri čemer upošteva stališča in pripombe, izražene v njegovem 
poročilu. 

3. Predlog zakona naj odbor pripravi do 30. marca 1970. 
Dajem predlagani sklep na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim dvigne 

roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep o sprejemu osnutka zakona 
o spremembah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu. 

Predlog za izdajo zakona je predložil v obravnavo odbor republiškega 
zbora za prosveto in kulturo. Želi predstavnik odbora ustno obrazložiti predlog 
za izdajo? Prosim, besedo ima Cene Matičič, podpredsednik odbora za prosveto 
in kulturo republiškega zbora. 

Cene Matičič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Dovolite mi, da vam z nekaj besedami obrazložim predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu. 

Kot vam je vsem znano, je namen Prešernovega sklada, o katerem je bil 
zakon sprejet že leta 1961, nato pa dopolnjen in spremenjen v letu 1965, dajati 
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primanje umetniškemu delu in ga tudi pospeševati. Ta namen dosega sklad 
na tri načine: 

1. s podeljevanjem Prešernovih nagrad; 
2. s podeljevanjem nagrad Prešernovega sklada in 
3. s podeljevanjem štipendij za umetniško izpopolnjevanje tako doma kot 

v tujini. 
Peti člen tega zakona nas pouči, da se Prešernova nagrada, torej najvišje 

tovrstno priznanje, podeljuje za najboljše umetniške stvaritve, objavljene, raz- 
stavljene ali izvajane po zadnji podelitvi Prešernove nagrade, izjemoma pa tudi 
za življenjsko delo. 

Dosedanja praktična interpretacija tega člena je po mnenju našega odbora, 
to je, odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora, takšna, da je podelje- 
vanje Prešernovih nagrad za življenjsko delo postalo v zadnjih letih pravilo, 
čeprav zakon določa, da se Prešernove nagrade dodeljujejo le za najboljše 
umetniške stvaritve, objavljene, razstavljene ali izvajane, kot sem že rekel, 
po zadnji podelitvi Prešernovih nagrad. Le izjemoma — poudarjam izjemoma 
— pa se dodeljuje tudi za življenjsko delo. 

Normalno se torej vsakdo vpraša, ali je spričo tega, kar je že zapisano, 
neka zakonska omejitev sploh potrebna. Na to vprašanje je treba odgovoriti 
z »ne«, kajti nagraditev umetnikov je prepuščena prosti presoji upravnega 
odbora tega sklada. Res je sicer, da je posamezne umetniške stvaritve po 
vsebini težko primerjati z dolgoletnim umetniškim delovanjem, vendar pa je 
obema skupno to, da so umetniki z njimi enakovredno prispevali k razvoju 
ah obogatitvi slovenske umetnosti. Zategadelj zaslužijo tudi enakovredno pri- 
znanje in zahvalo družbe. Odprava te omejitve, se pravi, odprava besedice 
»izjemoma«, bo še nadalje omogočila upravnemu odboru, da bo lahko jasno 
razmejil in utemeljil svoje odločitve za podelitev nagrad za ustvarjalni opus 
in' pa za konkretne storitve. 

Naslednji pomislek, ki nas je vodil k predlogu, ki ga dajemo vašemu 
zboru v avtoritativno presojo in pregled, je v tem, da so Prešernove nagrade, 
po črki sedanjega zakona, namenjene ustvaritvam, ki so bile objavljene, raz- 
stavljene .ali izvajane po zadnji podelitvi Prešernove nagrade. To pomeni, in 
v praksi se to lahko primeri, da uspešen umetnik zaradi spleta okolnosti 
v letu, ki pomeni zanj, recimo, določen umetniški višek, te nagrade sploh ne 
dobi. Da bi upravni odbor to ugotovljeno napako lahko popravil, mu seveda 
dodeli nagrado kasneje, in to formalno, za nek dosežek, ki ima lahko manjšo 
umetniško vrednost v primerjavi s prejšnjim dosežkom in morda celo v pri- 
merjavi z dosežki drugih umetnikov v tem istem letu podeljevanja nagrad. 
S takim dobronamernim popravkom ene krivice lahko torej upravni odbor 
avtomatično in nehote sproži novo krivico v istem in v naslednjih letih. Ker 
pa ima Prešernova nagrada namen, da poleg priznanja pospešuje tudi razvoj 
umetnosti, bi bilo treba izbor stvaritev za nagrade vendarle omejiti samo na 
tiste, ki so bile ustvarjene pred dvema ali po našem mnenju največ pred tremi 
leti. 

Tako torej predlagamo, da bi načela, na katerih naj bi slonel novi zakon, 
bila dosledna. Prešernova nagrada, se' pravi, prve vrste nagraditev po črki 
zakona se podeljuje: 

1. za najboljše umetniške stvaritve, razstavljene ah izvajane V obdobju 
zadnjih dveh ali treh let; 
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2. za življenjsko delo izredno pomembnim ustvarjalcem in poustvarjalcem 
določene umetniške zvrsti. 

Spoštovani tovariš predsednik, dovolite mi, da opozorim kolege poslance še 
na naslednje: Ob številnih diskusijah ob spremembah in dopolnitvah tega 
zakona pa vsekakor ni bilo doseženo enotno mnenje o naslednjih dveh predlogih: 

1. ali je moč zavzeti stališče, da se podeljujejo umetniškim poustvarjalcem, 
se pravi gledališkim igralcem in glasbenikom, samo nagrade Prešernovega 
sklada, medtem ko bi Prešernove nagrade podeljevali le v primeru, ko gre 
za nagraditev njihovega življenjskega opusa, in 

2. ali je moč zavzeti stališče, po katerem bi izdelkov industrijskega obli- 
kovanja ne nagrajevali v skladu s tem zakonom. 

Naj mi bo dovoljeno, da vam spoštovani kolegi poslanci, sporočim stališče 
odbora, kateremu pripadam. Naš odbor se namreč ni odločil za diferencirano 
nagrajevanje umetniških stvaritev. To mnenje utemeljujemo s tem, da morejo 
imeti nekatere redke in posamezne stvaritve poustvarjalcev prav tako vse 
lastnosti vrhunske umetniške izpovedi. 

Mnenje, ki nasprotuje tej naši odločitvi, pa je v tem, da posamezne umet- 
niške storitve nimajo, nekateri pa tudi trde, da ne morejo imeti iste teže kot 
stvaritve umetnikov kot ustvarjalcev. Ob tem je omeniti še to, da ostanejo 
tovrstne stvaritve tudi v trajni zakladnici umetniškega ustvarjanja. 

Tovariši poslanci, predlog, ki je pred vami, bo po vsej verjetnosti v vašem 
zboru mnogo bolj obravnavan, kot je bil v našem, republiškem zboru. Priča- 
kujemo, da boste posredovah vse vaše misli in predloge in nam s tem omogočili, 
da osnutek zakona temeljiteje pripravimo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Predlog za izdajo zakona sta ob- 
ravnavala tudi naš odbor za kulturne dejavnosti in zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki sita nam predložila pismeni poročili. Želita poročevalca odbora 
oziroma komisije ustno obrazložiti poročili? (Ne želita.) 

Predlog za izdajo zakona je na svoji 23. seji obravnaval tudi izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in o tem poslal svoje mnenje, v katerem se s predlogom 
za izdajo zakona strinja. 

Začenjam razpravo. Kot ste slišali, pričakuje predlagatelj živahno razpravo 
v našem zboru. K besedi se javlja poslanec Miran Hasl. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci! V raz- 
pravi se bom omejil le na dilemi, ki jih je tudi tovariš Cene Matičič omenil, 
namreč, ali je možno nagraditi tudi umetnike poustvarjalce in kako je glede 
nagrajevanja izdelkov industrijskega oblikovanja. Tudi v našem odboru smo 
precej časa porabili za razpravo o tem in sklenili, kot je navedeno v poročilu. 
To pomeni, da lahko tudi umetniki poustvarjalci dobe Prešernovo nagrado, 
toliko bolj, ker menimo, da glede na sodobno stanje komunikacijskih sredstev, 
če ostanemo na področju glasbe, te stvari lahko ovrednotimo in ohranimo. 
Enako menimo tudi glede nagrajevanja izdelkov industrijskega oblikovanja. 

Ob tem je bilo na odboru tudi povedano, da bi kazalo vendarle napraviti 
nek določen red glede Prešernovih nagrad, saj imamo Prešernovo nagrado, 
nagrado Prešernovega sklada, Prešernovo nagrado mesta Kranja, nadalje Pre- 
šernove nagrade v okviru univerze in podobno. Menim, da lahko prihaja tu do 
nesporazuma in bi zato kazalo, da vsi prizadeti o tem sklenejo družbeni dogovor. 
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Predsednik Miloš Poljanšek:Še kdo želi poseči v razpravo? (Ne.) 
Ce ne, menim, da iz povedanega lahko povzamemo ugotovitev, da je potrebno 
spremeniti zakon o Prešernovem skladu, saj je več vprašanj odprtih, predvsem 
podeljevanje Prešernovih nagrad za življenjska dela. Glede omenjenih dilem 
mislim, da je dovolj argumentov, da tudi zbor pritegne mnenju, kakršno je 
odbor za kulturne dejavnosti sprejel, namreč da reproduktivna umetnost prav 
tako lahko sodi s svojimi vrhunskimi dosežki na tisti nivo, ki ga mora odbor 
Prešernovega sklada upoštevati, ko razmišlja o nagrajencih. 

Glede industrijskega oblikovanja vemo, da Prešernov sklad bije že nekaj 
časa težak boj s številnimi posamezniki, ki imajo pomisleke, češ da to ne sodi 
v sfero kulture in umetnosti. Če sam izrazim svoje mnenje, potem ne bi delil 
skepse teh posameznikov, ker menim, da je v izjemnih primerih mogoče ugo- 
toviti izredno ustvarjalno moč oblikovalca tudi v industrijski proizvodnji, zato 
je seveda vse odvisno predvsem od kriterijev, kako in v katerih primerih se 
tako pomembna nagrada lahko dodeli tudi industrijskemu oblikovanju. 

Ce ni nikogar več, ki bi se udeležil razprave, le-to zaključujem in predla- 
gam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Pre- 
šernovem skladu se sprejme; 

2. osnutek zakona pripravi odbor republiškega zbora za prosveto in kul- 
turo, pri čemer naj upošteva mnenja in predloge, izražene v poročilu odbora 
za kulturne dejavnosti in v razpravi na seji zbora; 

3. odbor naj osnutek zakona pripravi do 30. aprila. 
Kdor je za takšen predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 

dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep o sprejemu predloga za 

izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu. 

Tako lahko preidemo na 8. točko dnevnega reda, to je na raz- 
pravo o predlogu odloka o imenovanju predsednika in članov upravnega odbora 
Prešernovega sklada. 

Predlog odloka je predložila v obravnavo skupščinska komisija za volitve 
in imenovanja. Zeli njen predstavnik poslanec Emil Roje ustno obrazložiti 
predlog? (Ne želi.) 

Lahko pričnemo z razpravo, pri čemer naj pojasnim, da obravnava naš 
zbor predlog odloka na podlagi 9. člena odloka o spremembah in dopolnitvah 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, po katerem da naš zbor k predlaganim 
imenovanjem oziroma razrešitvam v organih samoupravljanja s področja pro- 
svete, kulture in znanosti svoje mnenje republiškemu zboru, preden le^-ta odloča 
o izvolitvah oziroma razrešitvah. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam, da naš zbor sprejme naslednje mnenje: 
»Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 27. 

februarja 1970 na podlagi 9. člena odloka o spremembah in dopolnitvah poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije obravnaval predlog odloka o imenovanju pred- 
sednika in članov upravnega odbora Prešernovega sklada, ki ga je predložila 
komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja. 

Prosvetno-kulturni zbor se s predlogom odloka strinja.« 
Kdor je za takšno mnenje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlagano mnenje soglasno sprejeto in ga bom po- 
sredoval predsedniku republiškega zbora. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na razpravo o pred- 
logu odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje 
Skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani 
in o predlogu odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih 
imenuje Skupščina SR Slovenije v svet Slovenske filharmonije v Ljubljani. 

Oba predloga odlokov je predložila v obravnavo skupščinska komisija za 
volitve in imenovanja. Zeli njen predstavnik ustno obrazložiti predlog? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo, pri čemer naj, prav tako kot pri prejšnji točki, opozorim 
navzoče poslance, da gre tudi v tem primeru za mnenje republiškemu zboru, 
brez katerega ne more imenovati predlaganih članov v svet teh dveh pomembnih 
kulturnih ustanov v Ljubljani. 

Začenjam razpravo o predlogu. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Zaklju- 
čujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednje mnenje: 

- »Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
27. februarja 1970 na podlagi 9. člena odloka o spremembah in dopolnitvah 
poslovnika Skupščine SR Slovenije razpravljal o predlogu odloka o imenovanju 
predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet 
Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani in predlogu odloka o imenovanju 
predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet 
Slovenske filharmonije v Ljubljani, 

Prosvetno-kulturni zbor se z obema predlogoma odlokov strinja.« 
Kdor je za takšno mnenje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagano mnenje in ga bom 

posredoval predsedniku republiškega zbora. 
Ugotavljam, da je s tem dnevni red seje izčrpan in zaključujem 9. sejo 

prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila zaključena ob 10.40.) 
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10. seja 

(25. marca 1970) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši, začenjam 10. 
sejo prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Za to sejo so opravičili svojo odsotnost: Vladimir Mušič, Milan Merčun, 
dr. Jože Furlan in podpredsednica dr. Aleksandra Kornhauser, ki pa bo prišla 
nekoliko kasneje. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. Za današnjo sejo predlagam naslednji 
dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 9. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog za izdajo zakona o preosinovanju visoke šole za sociologijo, 

politične vede in novinarstvo v fakulteto in o priključitvi te fakultete v Ljub- 
ljani; 

4. sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izo- 
braževalnih ustanov oziroma zavodov; 

5. sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih sredstev temeljnim 
izobraževalnim skupnostim v letu 1970; 

6. predlog odloka o verifikaciji višje tehniške varnostne šole v Ljubljani; 
7. predlog odloka o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju. 
Ima kdo k predlagnemu dnevnemu redu kakšno pripombo? (Ne.) Ugotav- 

ljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Preden preidemo na obravnavo dnevnega reda, vas obveščam, da sem na 

današnjo sejo povabil predstavnike izvršnega sveta, republiških sekretariatov — 
sekretariata za prosveto in kulturo ter sekretariata za finance — predstavnike 
izobraževalne skupnosti SR Slovenije, visoke šole za sociologijo', politične vede 
in novinarstvo, univerze v Ljubljani, višje tehniške šole, višje šole za organiza- 
cijo dela v Kranju, izvršnega odbora skupnosti študentov Slovenije, odbora za 
prosveto in kulturo republikega zbora ter republiških vodstev' Socialistične 
zveze ter sindikatov, Zveze mladine in sindikata delavcev družbenih dejavnosti. 
Vse navzoče pozdravljam in hkrati vabim, da sodelujejo v razpravi. 
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Prehajamo n,a 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 9. seje. Ima kdo k zapisniku kakšno pripombo? (Ne javi se nihče.) Ugo- 
tavljam, da ne in na ta način hkrati ugotavljam, da je zapisnik 9. seje soglasno 
odobren brez pripomb. 

Tako lahko preidemo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslan- 
ska vprašanja. Poslanec Miran, Hasl je pismeno postavil vprašanje v zvezi z 
uvedbo poletnega časa v Jugoslaviji. Izvršni svet je sporočil, da bo na poslan- 
čevo vprašanje odgovoril dr. Viktor Damjan. Prosim. 

Dr. Viktor Damjan: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Poslanec 
prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije tovariš Miran Hasl je po- 
stavil izvršnemu svetu naslednje vprašanje v zvezi z uvedbo poletnega časa: 

1. Ali bi bila uvedba »poletnega časa« — pomaknitev za eno uro naprej — v 
Jugoslaviji možna? 

2. Ali bi s primerno analizo lahko ugotovili pozitivne oziroma negativne 
strani navedenih sprememb? 

3. Ah naj bi uvedba »poletnega časa« tudi pri nas pozitivno vplivala na 
produktivnost in ublažila težave našega elektrogospodarstva? 

K prvemu vprašanju: Uvedba poletnega časa oziroma premaknitev ure za 
eno uro naprej v poletnem času, to je eno uro pred sončno uro, spada v pri- 
stojnost federacije. Tak ukrep terja poprejšnjo ureditev številnih vprašanj, kijih 
ni mogoče urejati ločeno, temveč le v povezavi s prizadetimi činitelji znotraj 
države, pa tudi z drugimi, zlasti sosednjimi državami. Treba je namreč upo- 
števati, da povzroča uvedba novega časa težave pri usklajevanju voznih redov 
na mednarodnih železniških, letalskih in pomorskih progah. Uskladitev le-teh 
je zahtevno delo. Jugoslavija meji na 7 držav, od katerih ima le Italija poletni 
čas, tako imenovano legalno uro, »ora legale«, vse ostale pa sončni čas; 
Romunija, Bolgarija in Grčija pa imajo vzhodnoevropski čas. Pri tem moramo 
posebej poudariti, da na tem področju nimamo nobenih sistemsko izdelanih 
raziskav, na podlagi katerih bi lahko sklepali, kakšni, bi bili rezultati uvedbe 
poletnega časa. Povsem jasno je, da ne moremo z merili ene republike 
presojati primernosti uvedbe poletnega časa niti za druge republike niti za 
vso federacijo, ker so v SR Sloveniji ta merila, glede na različno geografsko 
lego, različna od meril, na primer SR Makedonije. Izvršni svet SR Slovenije je 
leta 1968 ob razpravi o petdnevnem delovnem tednu v Sloveniji predložil 
zveznemu izvršnemu svetu, naj bi v poletnem času premaknili uro za eno uro 
naprej. Na ta predlog takrat ni bilo odziva. 

K drugemu vprašanju: S primerno analizo bi lahko ugotovili pozitivne in 
negativne strani uvedbe tako imenovanega poletnega časa. Pripominjamo pa, da 
bi analizo morali izdelati za vso federacijo', upoštevajoč ekonomske, socialne, 
demografske in druge elemente, če hočemo dobiti realne rezultate. Znani so nam 
nekateri podatki v zvezi z uvedbo poletnega časa v Italiji, ki je leta 1966 po- 
novno prešla na poletni čas. Razlogi za ta ukrep so bih predvsem gospodarski: 
varčevanje z električno energijo. Statističnih podatkov o rezultatih tega ukrepa 
nimamo. Iz člankov tržaškega časopisja pa ugotavljamo, da ekonomski učinek 
pri varčevanju z električno energijo ni bil posebno pomemben. Pri prehodu na 
nov delovni čas so imeli težave zlasti pri usklajevanju voznih redov na med- 
narodnih progah. Splošna ugotovitev je, da italijanski čas moti enotni čas v 
srednji in zahodni Evropi. O novem času se je sicer ugodno izrazila velika ve- 
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čina tujih turistov, vendar je to le eden od elementov, ki vplivajo na razvoj 
narodnega gospodarstva. Po podatkih iz leta 1966 so v Evropi poleg Italije imele 
poletni čas še Anglija, Portugalska, Islandija in Irska. Francija je leta 1966 
prešla nazaj na sončni čas; razlogi za to spremembo nam niso znani. 

K tretjemu vprašanju: Kot smo navedli že zgoraj, zahteva taka sprememba 
obširne analize zlasti na po.dročju gospodarstva. Dokler takih analiz ni, ni mo- 
goče dati konkretnega odgovora, ah bi uvedba poletnega časa pri nas pozitivno 
vplivala na produktivnost dela in povzročila zmanjšanje potrošnje električne 
energije. Ker gre, kot je že iz vprašanja razvidno, predvsem za rezultate, ki bi 
jih sprememba časa povzročila v gospodarstvu, bi vsekakor morali imeti zadnjo 
besedo predvsem gospodarstveniki in ekonomisti. Za temeljite raziskave in 
obširne predpriprave, ki jih terja tak ukrep, je potreben daljši čas. Zato 
uvedba poletnega časa v naši državi letos ne bi prišla v poštev, ker je dejansko 
ni mogoče praktično uresničiti. Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ima morda tovariš Hasl še kakšno 
vprašanje? 

Miran Hasl (iz klopi): Prosim za pismeni odgovor. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanka Mira Novak je na zadnji seji 
ustno postavila dvoje vprašanj v zvezi z uvedbo pouka o varstvu pri delu v 
vse naše šole in v zvezi z rednim sistemom vzgoje in izobraževanja poklicnih 
varnostnih inženirjev na vseh treh fakultetah študija oziroma tehniških fakul- 
tet. Izvršni svet je sporočil, da bo na poslankini vprašanji odgovoril pomočnik 
sekretarja republiškega sekretariata za prosveto in kulturo Dušan Kompare. 
Prosim, tovariš Kompare. 

Dušan Kompare: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanka prosvetno-kulturnega zbora tovarišica Mira Novakova je v zvezi z 
izobraževanjem za varstvo pri delu postavila dve vprašanji: Ali bodo in kdaj 
bodo pristojni organi ukrepali, da izpolnimo zakonsko obveznost in uvedemo 
pouk o varstvu pri delu v vse naše šole. In drugo vprašanje: ali bo in kdaj bo 
pričela univerza v Ljubljani z rednim sistemom izobraževanja poklicnih varnost- 
nih inženirjev na vseh stopnjah fakultetnega študija. 

Odgovor na prvo vprašanje: Zahteva po vzgoji in izobraževanju učencev, 
da si bodo znali obvarovati zdravje in se izogibati telesnim poškodbam, je v 
učnem načrtu za osnovno šolo zastopana v dveh pomenih. V širšem pomenu gre 
za vzgojo mladih pri delu, ki je potrebna občanu ne glede na njegovo delo. 
Posebna pozornost je posvečena vzgoji o varnosti v cestnem prometu. Teme iz 
te vzgoje so vključene v učne načrte v vseh razredih in sicer v 1., 2. in 3. raz- 
redu v predmet spoznavanje narave in družbe, za 4. in 5. razred v predmet 
spoznavanja družbe, za 6., 7. in 8. razred pa v predmet tehnični pouk. Nevarnost 
drugih telesnih poškodb, kot so razne zastrupitve, infekcije in podobno pa 
obravnavajo v osnovni šoli posamezna poglavja iz biologije, ki je v predmetniku 
v 6., 7. in 8. razredu. 

V ožjem pomenu gre za varnost pri delu. Ta del varnostne vzgoje obsega 
predmet tehnični pouk, pri katerem mora učitelj v skladu z navodili o izvajanju 
tega pouka seznaniti učence s predpisi in ukrepi higiensko tehnične zaščite, V 
mnogih poklicnih šolah je glede na specifičnost poklica, za katerega šole vzga- 
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jajo kadre, izobraževanje za varnost pri delu organizirano v posebnem učnem 
predmetu. Tako imaijo na primer poklicne gradbene, rudarske in lesne šole po- 
seben predmet za varstvo pri delu, poklicne papirniške in živilske šole pa pred- 
met higiensko tehniška zaščita. V mnogih drugih poklicnih šolah pa je varstvo 
pri delu vključeno v enega ali več predmetov; na primer v predmete: tehnologija 
obdelave, obdelovalni stroji, tehnologija materiala in podobno. Najučinkovitejša 
pa je varstvena vzgoja pri praktičnem pouku. Med tehničnimi šolami imajo 
»tehniško zaščito« kot poseben učni predmet le tehniške strojne šole, druge teh- 
niške šole pa so varnostno vzgojo vključile v druge predmete. 

Po ugotovitvah univerzitetne študijske komisije je snov s področja varnosti 
pri delu zajeta v učnih programih predmetov vseh fakultet, tudi nekaterih 
družboslovnih. Na fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, fakulteti 
za naravoslovje in tehnologijo in na medicinski fakulteti je poseben predmet 
za varstvo pri delu. Univerzitetna študijska komisija meni, da ne bi bilo umestno 
uvajati na vseh fakultetah posebnega predmeta za varnost pri delu, kajti le-ta 
prej ali slej dobi značaj stranskega predmeta in cilj ne bi bil dosežen. Studijska 
komisija je predlagala fakultetam, naj ugotove, v kolikšni meri programi po- 
sameznih predmetov zajemajo tematiko varstva pri delu in da morebitne vrzeli 
izpolnijo. Kljub razmeroma ugodnim ugotovitvam glede izpolnitev učnih načrtov 
z ustreznimi temami s področja varnosti z doseženimi rezultati ne moremo biti 
zadovoljni. 

Glavni oviri za doseganje večje učinkovitosti pri izobraževanju in vzgoji 
za varnost sta po mnenju republiškega sekretariata za prosveto in kulturo pre- 
malo razčiščena vsebina pouka s področja varnosti in ne dovolj usposobljeni 
učni kader za izobraževanje in varnostno vzgojo. Da bi odpravili te pomanj- 
kljivosti, so se na sestanku predstavnikov republiškega sekretariata za prosveto 
in kulturo, republiškega sekretariata za delo, Zveze varnostnih inženirjev in 
tehnikov SR Slovenije in zavoda za šolstvo januarja letos dogovorih: Zveza 
varnostnih inženirjev in tehnikov SR Slovenije naj v sodelovanju z višjo teh- 
niško varnostno šolo v Ljubljani sestavi teze o vsebini pouka in vzgoje varnosti 
pri delu. Te teze bodo osnova za izdelavo obveznega priročnika, hkrati pa naj 
omogočijo zavodu za šolstvo SRS vključiti v program dopolnilnega izobraževanja 
učiteljev tudi teme o varnostni vzgoji. Na sestanku so se tudi dogovorili, naj se 
v komisije za pripravo učnih načrtov za srednje šole vključijo strokovnjaki, ki 
jih bo predlagala Zveza varnostnih inženirjev in tehnikov. Ker je sistem 
srednjega šolstva izredno razvejan in ker je varnostno izobraževanje in vzgojo 
potrebno prilagoditi usmeritvi posameznih vrst srednjih šol, je za izpolnitev 
sedanjega sistema varnostnega izobraževanja in varnostne vzgoje potrebno naj- 
manj dveletno obdobje. 

Univerza oziroma fakultete se še niso odločile za redno poklicno izobraže- 
vanje varnostnih inženirjev. Glede na to je odbor za prosveto in kulturo repu- 
bliškega zbora Skupščine SR Slovenije ob sklepu, da predloži svojemu zboru 
potrditev statuta višje tehniške varnostne šole v Ljubljani po 94. členu zakona 
o visokem šolstvu, zadolžil republiški sekretariat za prosveto in kulturo, da do 
konca leta 1970 pripravi predlog za šolanje varnostnih inženirjev v okviru 
univerze, kar bo sekretariat v določenem roku tudi pripravil. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Vprašujem tovarišico 
Novakovo, če je zadovoljna z odgovvorom. Tovariši ca Novakavo želi še pismeni 
odgovor. 
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Poslanec tovariš Jože Melanšek je pismeno postavil vprašanje v zvezi 
z izvajanjem zakonskih določil o regresih za potovanje mladine. Izvršni svet 
me je obvestil, da bo na poslančevo vprašanje odgovorila tovarišica Dragica 
Dekleva. Prosim, tovarišica Deklevova. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Tovariš Jože Melanšek, poslanec prosvetno-kulturnega zbora Skupščine 
SR Slovenije, je postavil naslednja vprašanja: 

1. Kako se izvajajo zakonska določila o regresih za potovanje mladine? 
2. Kdo vodi kontrolo nad pravilnostjo, ne samo uporabe sredstev, temveč 

tudi nad upravičenostjo in pravilnostjo izdaje vozovnic po znižani tarifi? 
3. Kako se ukrepa in kdo to ureja, če se pojavljajo podjetja kot kršitelji 

zakonskih določil? 
Odgovor na prvo vprašanje: zakonska določila o nekaterih regresih za 

skupinska potovanja otrok in mladine se izvajajo tako, da prevozna podjetja, 
ki so sklenila z republiškim sekretariatom za finance pogodbe, dajejo 30 °/o 
komercialni — lastni popust vsem upravičencem, če predložijo izpolnjena potrdila 
o uveljavitvi popusta. Organizacije, ki so upravičene do tega popusta, pa prej- 
mejo še 30l0/o regres za izvršena skupinska potovanja otrok in mladine iz repu- 
bliških sredstev. 

Otroci in mladina imajo torej pri skupinskih potovanjih 60% popusta od 
polne prevozne oene. 

Odgovor na drugo vprašanje: Kontrolo nad pravilnostjo uporabe repu- 
bliških sredstev za 30i0/o regres vodi republiški sekretariat za finance. Repu- 
bliški sekretariat za finance vsako leto po poprejšnjem posvetovanju z vsemi 
organizacijami, nosilci finančnih sredstev za 30 °/o regres, razdeljuje republiška 
namenska sredstva za regrese in izvršuje kontrolo uporabe teh sredstev pri 
organizacijah samih. Pravilnost izdaje vozovnic s 30% lastnim popustom 
podjetij izvršuje vsak organizator potovanja pri nakupu vozovnice. 

In odgovor na tretje vprašanje: Če se pojavijo podjetja kot kršitelji 
zakonskih določil o popustih in regresih za skupinska potovanja otrok in 
mladine, je dolžan prireditelj izleta, ki je s podjetjem v neposrednem stiku, 
to kršitev javiti svoji osrednji organizaciji, hkrati pa ji mora predložiti tudi 
potrebno dokumentacijo: nepravilno izdano vozovnico, račun itd. Na podlagi 
te dokumentacije osrednja organizacija ureja zadevo neposredno s prevoznim 
podjetjem, če pa gre za težje kršitve ah če sama organizacija zadeve ne more 
urediti, jo uredi prek republiškega sekretariata za finance. Same navedbe, 
ki jih tovariš poslanec navaja kot argumente in utemeljitev, zakaj postavlja 
poslansko vprašanje — da je železniška postaja Poljčane izdala vozovnice le 
s 25 "/o popustom, da ni hotela izdati povratne vozovnice, da je prevozno pod- 
jetje Skofja Loka zaračunalo za kilometer ceno, ki je višja od polne cene — 
ne koristijo brez dokumentacije niti osrednji organizaciji niti republiškemu 
sekretariatu za finance. Dokumentacije za te konkretne primere, ki so navedeni 
v poslanskem vprašanju, pa Planinska zveza ni uspela predložiti. Republiški 
sekretariat za finance v navedenem primeru torej ni mogel intervenirati. 
Republiški sekretariat za finance vodi evidenco nad pravilno uporabo namenskih 
sredstev za regrese in intervenira na vsa opozorila organizacij ali prevoznih 
podjetij, ki se nanašajo na popuste za skupinska potovanja otrok in mladine. 
Hvala! 

13 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Ima poslanec Melanšek 
dodatno vprašanje? Prosim, tovariš Melanšek. 

Jože Melanšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Z odgovorom 
sem le delno zadovoljen. Zveza mladine Slovenije oziroma problemska kon- 
ferenca, ki je bila v soboto, 21. 3. 1970, je v zvezi z mladinskim turizmom 
zapisala naslednje: 

»Edina večja pomoč družbe so popusti v potniškem prometu, ki pa v 
zadnjem času povzročajo več škode kot koristi, ker jih je nemogoče izkoristiti.« 
Ta ugotovitev je dopolnilo vsega tega, kar sem postavil kot vprašanje in zato 
predlagam, da bi bilo potrebno to problematiko celovito obdelati. Postavljam 
še dodatno vprašanje: kako je mogoče, da na primer paket uslug za smuko na 
Voglu — vožnja do tja in nazaj, uporaba vseh žičnic in še en sendvič — stane 
22 dinarjev; samo dnevna karta pa velja na Voglu 50 dinarjev. Od kod podjetje 
to regresira in kako se to uveljavlja? Zakaj je to mogoče samo za Ljubljano? 

Vemo, da podjetja lahko zaračunavajo do 0,12 dinarjev po osebi za 
kilometer vožnje. V odgovoru je bilo delno pojasnjeno, da podjetja lahko 
dobijo po 6 dinarjev na kilometer na osebo in če to regresirajo s 30 fl/o popustom, 
še vedno znese 4,2 dinarja. Zato sem dodatno postavil ti vprašanji, da bi lahko 
te dve stvari uredili, ker glavni namen je, da mladini omogočimo cenejše in 
učinkovitejše potovanje, ki pa ni izključno samo za središča, ampak za vso 
Slovenijo. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Je tovarišica Deklevova 
pripravljena takoj odgovoriti? 

Dragica Dekleva (iz klopi): Ugodne pogoje za smuko dajejo pod- 
jetja in za odgovor moramo vprašati najprej ta podjetja. 

Predsednik Miloš Poljanšek: To se pravi, da bo odgovor pripravljen 
prihodnjič. 

Poslanec Jože Grošelj je pismeno postavil vprašanje glede analize učnih 
uspehov v osnovnih šolah v zvezi z revizijo predmetnikov in učnih načrtov. 
Izvršni svet me je obvestil, da bo na vprašanje odgovoril Miro Lužnik, na- 
mestnik direktorja zavoda za šolstvo SR Slovenije. 

Miro Lužnik: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
poslanci! Jože Grošelj, poslanec prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slo- 
venije, je postavil vprašanje: 

»Ko analiziramo učne uspehe v osnovnih šolah, ne moremo mimo ugo- 
tovitve, da ima največ učencev nezadostno oceno iz matematike, slovenščine in 
tujega jezika. Vzrokov za to je več. Med drugim je za duševno poprečno 
razvitega učenca zelo pogost vzrok prezahteven učni načrt matematike, slo- 
venščine in tujega jezika. Ta problem ni tako pereč v šolah, kjer imajo 
organizirano celodnevno varstvo učencev z urejeno prehrano. Vsega tega pa ni 
deležna niti polovica šoloobveznih slovenskih otrok. Zato postavljam naslednje 
vprašanje: 

1. Kdaj bomo pričeli z revizijo učnih načrtov za matematiko, slovenščino 
in tuje jezike in koliko časa bo trajalo proučevalno delo? 

2. Kdo bo opravil revizijo učnih načrtov? 
3. Ah so za to zagotovljena finančna sredstva?« 
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Na vprašanje poslanca Jožeta Grošlja odgovarjam: Glede na to, da zadeva 
vprašanje tovariša poslanca enega izredno pomembnih problemov vzgojno- 
izobraževalnega dela in njegovih rezultatov v naši osnovni šoli, smatramo, da 
je treba nekoliko širše osvetliti dosedanji proces noveliranja učnih načrtov. 
Ob sami reformi osnovne šole je takratni svet za šolstvo LRS na svoji 19. redni 
seji junija 1959 sprejel predmetnik in učni načrt, ki je pričel veljati v prvih 
petih razredih v šolskem letu 1959—1960. V ostale razrede so ga uvajali po- 
stopoma tako, da je v šolskem letu 1962—1963 bil prvič uveljavljen v vseh 
osmih razredih. Predmetnik in učni načrt so v praksi že pred tem preizkušali 
v več šolah v krajih z različnim družbenoekonomskim razvojem. Po tem 
predmetniku je bilo slovenskega jezika v vseh osmih razredih tedensko po 
41 ur, matematike po 35 ur in tujih jezikov — od 5. do 8. razreda — po 10 ur 
tedensko. V okviru tega predmetnika so bile v 7. in 8. razredu določene po 
tri ure tedensko, ki so bile na razpolago šolam, da je vsebino določil takratni 
svet za šolstvo pri občinskem ljudskem odboru po posvetovanju z učiteljskimi 
zbori, šolskimi odbori, gospodarskimi ter družbenimi organizacijami, in sicer 
za dopolnitev in razširitev tistih predmetnih področij, ki so za nadaljnje šolanje 
in napredovanje učencev v posameznih šolskih okoliših ter za gospodarski in 
družbeni razvoj šolskega okolja najpomembnejši. V letih 1964 in 1965 so 
prosvetni delavci grajali neracionalno uporabo učnih ur v okviru navedenih 
dopolnilnih ur, hkrati pa je bilo slišati grajo preobremenjenih učnih načrtov 
predvsem za slovenski jezik, matematiko in za tuje jezike v različnih razredih 
osnovne šole. Takratni zavod za napredek šolstva SR Slovenije je imenoval 
redakcijski odbor in skupine za posamezne predmete in predmetna področja 
ter pričel pripravljati popravke in dopolnitve predmetnika in učnega načrta. 
Pri redakciji so skupine strokovnjakov upoštevale: 

1. izkušnje učne prakse v sedmih šolskih leti; 
2. ugotovitve, mnenja in predloge vseh zavodov za prosvetno-pedagoško 

službo, zbrane v večini slovenskih osnovnih šol; 
3. ugotovitve, mnenja in stališča zveznih posvetovanj. 
Poudariti je treba, da pri tem ni šio za povsem nov predmetnik in učni 

načrt, temveč le za večje oziroma manjše popravke, zmanjšanje obsega snovi 
in določene dopolnitve. Na osnovi tega dela, ki je trajalo dve leti, je prišlo 
do naslednjih najpomembnejših sprememb: 

1. v predmetniku so popravili število ur po razredih tako, da je število 
ur od razreda do razreda enakomerneje naraščalo1; 

2. povečalo se je število ur, in sicer: slovenski jezik od 41 na 45 ur; po 
eno uro več so dobili 4., 5., 7. in 8. razred. Tako se je povečalo število ur za 
vse razrede, računajoč 35 delovnih tednov na leto, za 140 ali približno za 
8,% ob sočasnem krčenju obsega snovi slovenskega jezika. 

Za matematiko se je število ur povečalo od 35 na 40. Po eno uro več so 
dobili 5., 6. in 7. razred, 8. razred pa je dobil tedensko dve uri več. Skupno 
se je povečalo število ur matematike za 175 ur na leto ali približno za 12 %, 
snov pa so v posameznih razredih skrčili. 

Za tuje jezike, ki jih poučujejo od petega do osmega razreda, se je število 
ur povečalo od 10 na 13: po eno uro v petem, sedmem in v osmem razredu. 
Število ur v šestem razredu je ostalo nespremenjeno. Skupno število ur na 
leto se je povečalo za 105 ali za 23®/o od dosedanjega števila. 

Za fiziko se je v 7. in 8. razredu povečalo število ur od 4 na 6 tedensko 
— letno za 70 ur ah za 35%. Število ur je bilo mogoče povečati, kot sem 

13* 
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povedal, na račun odprave dopolnilnih ur ter skrčitve pouka gospodinjstva 
in tehničnega pouka. Preden je pedagoški svet SR Slovenije sprejel navedene 
spremembe predmetnika in učnega načrta, jih je dal na vpogled in v obravnavo 
prosvetno-kulturnemu zboru Skupščine SR Slovenije na svoji seji 12. aprila 
1966. Dejstvo je, da se v praksi število negativnih ocen iz matematike, slo- 
venskega jezika in tujih jezikov kljub navedenemu povečanju števila ur in 
sočasnemu reduciranju te učne snovi ni bistveno zmanjšalo, čeprav je sicer v 
stalnem, toda zelo rahlem upadanju. 

Vprašanje je, ali bi z nadaljnjim pomembnejšim zmanjševanjem obsega 
učne snovi bistveno znižali število negativnih ocen pri navedenih predmetih. 
Napoved je zelo negotova, kajti tudi po redukciji predmetnega in učnega 
načrta v letu 1966 smo gojili podobna upanja, praksa pa jih je demantirala. 
Učni uspeh ni odvisen le od učnih načrtov, temveč je vzrokov za nezadovoljive 
uspehe več, še predvsem pri navedenih treh predmetih, kakor ugotavlja po- 
slanec Jože Grošelj. Mednje sodijo vsekakor nezadovoljiva strokovna uspo- 
sobljenost učnega osebja, nezadovoljiva opremljenost šol z učili in učnimi 
pripomočki, različne stopnje ekonomske, socialne in kulturne razvitosti na 
Slovenskem, metode in oblike posredovanja učne snovi in preverjanja znanja, 
vsebine in obseg učbenikov, kriteriji za ocenjevanje učenčevega znanja in 
obremenjenost učencev izven šolskega časa z različnimi lažjimi in tudi težjimi 
deli. Za ugotovitev, kolikšen delež odpade na posamezne faktorje, bi bilo 
seveda potrebno temeljito znanstveno raziskovalno delo. Razen tega je treba 
poudariti, da so številne tuje, pa tudi že domače raziskave, ki se ukvarjajo 
s problemi uspešnosti napredovanja učencev v osnovni šoli, ugotovile, kako 
pomembno vlogo za napredovanje v šoli predstavlja sistematično vzgojno delo 
z otroki v predšolskem obdobju. Vsi navedeni elementi kažejo, da je problem 
učnih uspehov v naši osnovni šoli odvisen od številnih faktorjev in da je zato 
pri nadaljnji skrbi za boljše učne uspehe potrebno upoštevati postopno od- 
pravljanje še vedno številnih pomanjkljivosti. 

Kriviti za stanje, ki je vsekakor zaskrbljujoče, samo učne načrte' bi bilo 
dokaj enostransko), neutemeljeno in neznanstveno. To pa vsekakor ne pomeni, 
da o obsegu in vsebini obstoječih učnih načrtov ni mogoče kritično razpravljati. 
Želimo poudariti', da postaja usklajevanje učnih načrtov v današnjem raz- 
gibanem času stalna naloga in ne le občasen ukrep. Na osnovi zakona o peda- 
goški službi je za pripravljanje osnutkov predmetnikov in učnih načrtov za- 
dolžen zavod za šolstvo SR Slovenije v sodelovanju s pedagoškim inštitutom, 
ustreznimi zavodi in organizacijami, skupnostmi šol ter strokovnjaki. Glede 
na pomembnost instrumentov, ki okvirno usmerjajo vzgojno izobraževalni 
proces v šoli, zahteva to delo poglobljeno, študijsko obravnavanje. Ze ob 
razpravah pri pripravljanju zakona o pedagoški službi je zavod za šolstvo SR 
Slovenije predlagal, naj bi to nalogo prevzela znanstveno raziskovalna insti- 
tucija, kot je pedagoški inštitut. Ker pa mu primanjkuje kadrov, bo moral to 
nalogo še naprej opravljati zavod za šolstvo SR Slovenije. 

Zavod za šolstvo je v svoj delovni program za letošnje leto že vključil 
tudi proučitev obsega in vsebine učnih načrtov za osnovno šolo. Celotna naloga 
je sestavljena iz več etap. V prvo etapo sodi priprava projekta za izvedbo 
celotne naloge, ki pa je sama po sebi še vedno del širšega znanstveno razisko- 
valnega projekta o programski strukturi osnovne šole, katerega bo treba pričeti 
pripravljati na osnovi zvezne resolucije o razvoju vzgoje in izobraževanja na 
samoupravni podlagi. Zavod bo v prvi fazi, ki bo zaključena do konca letošnjega 
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leta, pripravil celotno gradivo ter zbral vse kritične pripombe k vsebini in 
obsegu snovi v obstoječih načrtih. V okviru ugotavljanja stanja po naših šolah, 
med katere bodo vključene šole, ki delujejo v različnih ekonomskih, socialnih 
in kulturnih razmerah, bodo posebno pozornost posvetili predmetom, o katerih 
je bilo postavljeno poslansko vprašanje. V drugi etapi, ki bo trajala vse pri- 
hodnje leto, bodo na osnovi pridobljenih rezultatov pripravili popravljene učne 
načrte, ki jih bo zavod nato predložil organu, ta pa potrjeval. Vzporedno s to 
nalogo, ki je neposredno povezana s pripravami na spremembo učnih načrtov, 
pripravljajo še drugo nalogo: izdelavo nalog objektivnega tipa, s katerimi 
bodo ugotovili nivo znanja pri posameznih predmetih višjih razredov osnovne 
šole. Analize rezultatov teh nalog bodo pomemben vir za spremembo učnih 
načrtov. 

Zavod za šolstvo SR Slovenije ima v proračunu za leto 1970 zagotovljenih 
205 tisoč dinarjev za pripravo in uskladitev učnih načrtov za poklicne tehniške 
in sorodne šole. Ce sredstva ne bodo zadoščala, bo zavod moral prositi za 
dodatna sredstva iz proračunske rezerve. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Jože Grošelj, ste zadovoljni 
z odgovorom? 

Jože Grošelj (iz klopi): Da. Toda prosim za pismen odgovor. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Boris Feldin je pismeno 
postavil vprašanje v zvezi s številom kategoriziranih učencev, ki obiskujejo 
redno osnovno šolo, v zvezi z njihovim osipom in v zvezi z ločenim statističnim 
prikazovanjem uspehov tehučenoev. Izvršnli svet me je obvestil, da bo na 
poslančevo vprašanje odgovoril pomočnik republiškega sekretarja za prosveto 
in kulturo tovariš Kompare. Prosim, tovariš Kompare. 

Dušan Kompare: Tovariš predsednik, tovariši oe in tovariši poslanci! 
V zvezi z osipom v osnovni šoli je poslanec prosvetno-kulturnega zbora Boris 
Feldin postavil naslednja vprašanja: 

»1. Ali je znano1, koliko kategoriziranih učencev obiskuje redno osnovno 
šolo, ker posebne ne morejo (ker je eventualno tudi ni)? 

2. Ah je znano, kakšen delež v osipu predstavljajo ti učenci? 
3. Ah ne bi kazalo zato, da bi prikazovanje osipa bilo realnejše, v bodoče 

pri zbiranju podatkov statistično ločiti kategorizirane učence, ki so sioer v redni 
osnovni šoli in tako upoštevati dejansko osip tistih učencev, ki niso kategori- 
zirani? 

4. Ali bi bilo mogoče tak način ugotavljanja učnih uspehov, ko bi stati- 
stično ločili kategorizirane od ostalih, uvesti pri statistikah za to šolsko leto?« 

Odgovor: 1. Po podatkih republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo je bilo v šolskem letu 1968/1969 v rednih osnovnih šolah 2471 kate- 
goriziranih učencev. Od tega je bilo lažje duševno zaostalih 1173, debilov 529, 
osebnostno motenih 292, s kombiniranimi motnjami 146, telesno invalidnih 124, 
slabovidnih 75, naglušnih 55, z govornimi in glasovnimi motnjami 24, imbecilov 
20, gluhih 14 in slepih 13. 

V zvezi s tem moramo pripomniti, da kategorizacija v naši republiki še ni 
zajela vseh otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, zato je teh 
otrok v rednih osnovnih šolah več, kot jih navaja navedena statistika. 
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2. Zavod za statistiko SR Slovenije ne prikazuje posebej učnih uspehov 
kategoriziranih otrok, zato ni mogoče natančno ugotoviti, kakšen delež v osipu 
predstavljajo ti učenci. Glede na to, da uvršča pravilnik o kategorizaciji in 
evidenci otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju med duševno 
zaostale otroke tudi tiste z umskim količnikom od 70 do 80, kakor tudi glede na 
značaj drugih vrst motenj, lahko sklepamo, da velika večina kategoriziranih 
otrok ne more uspešno končati redne osnovne šole. Zato republiški sekretariat 
za prosveto in kulturo meni, da bi v skladu s 3. členom zakona o usposabljanju 
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju morali 
obiskovati ustrezne posebne osnovne šole. Po določbah 3. člena citiranega zakona 
je občinska skupščina dolžna zagotoviti, da se šoloobvezni otroci z njenega 
območja vključujejo v ustrezne posebne osnovne šole oziroma zavode za uspo- 
sabljanje, kar je treba upoštevati pri načrtovanju mreže teh zavodov. 

3. in 4. Glede na to, da predstavljajo kategorizirani otroci v rednih osnovnih 
šolah 1,1 % vseh učencev teh šol, bi moral zavod za statistiko po našem mnenju 
statistično ločiti kategorizirane učenoe, ki obiskujejo redno osnovno šolo, da bi 
lahko ugotovili dejanski osip tistih učencev, ki niso moteni v duševnem in 
telesnem razvoju. Menimo, da bi zavod za statistiko SRS lahko že za to šolsko 
leto prikazal v statističnem listu za osnovne šole na koncu šolskega leta kate- 
gorizirane otroke in njihov učni uspeh ločeno od ostalih učencev. Republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo je zavodu za statistiko SRS že poslal ustrezen 
predlog. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Ste, tovariš Feldin, za- 
dovoljni z odgovorom? (Da.) 

Poslanec Boris Feldin je postavil dvoje vprašanj tudi v zvezi z razdelje- 
vanjem dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim. Obveščen 
sem, da je poslanec že dobil pismeni odgovor. Vztraja, da se odgovor še javno 
prebere? (Ni potrebno.) Hvala. Še kdo želi besedo? Prosim, tovarišica Deklevova. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik! Da ne bi bilo pomote, naj 
pojasnim, da za dodatno vprašanje tovariša Melanška ni pristojen sekretariat 
za finance, temveč ga je treba postaviti direktno podjetju »Transturist«. Ne 
moremo namreč biti posrednik, ker je »Transturist« delovna organizacija in 
sama daje določene ugodnosti ter določa oene. 

Na drugo vprašanje, ki ga je tovariš poslanec postavil, pa odgovarjam: 
Republiški sekretariat za finance je 30. 12. 1969 sklical posvetovanje o 

problematiki v zvezi z izvajanjem zakona o 30% regresih z vsemi organi- 
zacijami. Posvetovanja so se udeležila vsa prevozna podjetja in vse organi- 
zacije, nosilci republiških sredstev za skupinska potovanja otrok. Na posve- 
tovanju so ugotovili vrsto nepravilnosti, tako s strani prevoznih podjetij kot 
tudi posameznih organizacij, ki organizirajo izlete. Takrat so ponovno ugotovili, 
da bodo v letu 1970 vsa prevozna podjetja dajala 30% popuste za skupinska 
potovanja otrok in mladine v smislu določil zakona o regresih. Opozorili so 
tudi, da morajo vsi organizatorji izletov upoštevati, da je cena za prevoženi 
kilometer na avtobusih 0,12 dinarjev na osebo, če je v avtobusu toliko oseb, 
kot sedežev ali manj in da je cena za prevoženi kilometer 0,10 din na osebo, če 
je v avtobusu več oseb kot je sedežev. Cena 0,12 din se sme zaračunavati le do 
150 km v eno smer potovanja, nadaljnje kilometre pa po 0,10 din. Pri tem pa ni 
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mogoče upoštevati, naj imajo otroci, od 4. leta starosti še poseben 30fl/a popust, 
tako kot so želeli nekateri organizatorji. 

Prevozna podjetja morajo za opravljena skupinska potovanja izdajati vo- 
zovnice ali račune, iz katerih je razvidno: relacija, število udeležencev, cena 
za prevoženi kilometer (0,10 ali 0,12 dinarjev), število prevoženih kilometrov, 
polna cena, 30% popust in znesek za plačilo opravljenega prevoza. 

Organizacije bodo uporabljale za skupinska potovanja le potrdila za uvelja- 
vitev popusta (obrazce Državne založbe Slovenije), prevozna podjetja pa bodo 
opravljala prevoze skupin le na podlagi tega izpolnjenega obrazca. Poslovalnice 
avtobusnih podjetij in železniške postaje naj bi imele po možnosti v prodaji 
te obrazce. Glede vseh nepravilnosti pri izstavitvi vozovnice ali računa, 
višine popusta, nepravilne cene itd. naj se organizacije obračajo neposredno na 
prevozna podjetja, ki izdajajo vozovnice, ob tem pa je treba predložiti vso 
potrebno dokumentacijo. Vsa prevozna podjetja bodo v zvezi s skupinskimi 
potovanji ponovno izdala navodila vsem poslovnim enotam oziroma železniškim 
postajam. Navodila bodo izdale tudi organizacije svojim osnovnim organizacijam 
oziroma koristnikom. V navodilih je treba izrecno opozoriti, da se 30 ®/o popust 
podjetij in 30,0/o regres republike lahko izkoriščata od 1. 1. 1970 dalje, tako kot 
doslej. Vse organizacije so ponovno posredovale navodila svojim osnovnim 
organizacijam, med temi tudi Planinska zveza; prav tako pa so tudi vsa pre- 
vozna podjetja ponovno izdala navodila vsem svojim poslovnim enotam in 
železniškim postajam, kako je treba poslovati s 30'% regresom.. 

Na osnovi tako dogovorjenih ugotovitev na tem skupnem sestanku in glede 
na opozorila, izdana tako prevoznim podjetjem kot tudi koristnikom, mislimo, 
da v bodoče ne bo več nepravilnosti oziroma da na podlagi navodil lahko 
vsaka organizacija vse te nepravilnosti sproti ugotavlja oziroma jih posreduje 
pristojnim organom. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovarišica Dekleva, To- 
variš Melanšek, odgovor si dobil na prvo dodatno vprašanje. Ali vztrajaš pri 
pojasnilu glede razlik med cenami paketov in dnevnih vozovnic na Voglu? Za 
pojasnilo namreč ni pristojen sekretariat za finance, ampak, po mojem mnenju, 
sekretariat za gospodarstvo. Ce pa seveda vztrajaš pri odgovoru, bomo to 
vprašanje posredovali naprej. (Jože Melanšek: Vztrajam.) Dobro. Vprašujem 
navzoče poslanke in poslance, če želi še kdo postaviti ustno vprašanje na 
današnji seji. Tovariš Feldin, prosim. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik in poslanci, želel bi vedeti, ali je 
izvršni svet seznanjen z informacijo, objavljeno v »Delu« dne 20. 3. 1970, po 
kateri bodo zvezni skupščini predlagali, da po nujnem postopku prouči spre- 
membe in dopolnitve zakonov o izobraževanju. Ali slovenska javnost kaj ve, 
kakšne spremembe bodo to, če nam jih bodo celo poslali na ogled, da bi vedeli, 
kaj se bo spremenilo in da bi kaj dodali? Ce je izvršni svet o tem obveščen, 
naj o tem obvesti tudi poslance zbora. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Lahko predstavnik izvršnega 
sveta takoj odgovori? Besedo ima član izvršnega sveta, dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Zaenkrat razpolagamo samo z informacijo 
iz dnevnega tiska. Takoj, ko bomo zadevo prejeli uradno, bomo zavzeli svoje 
stališče. Hvala. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Je poslanec zadovoljen z odgovorom? 
(Da.) Še kdo želi postaviti vprašanje? Tovarišica Novakova, prosim. 

Mira Novak: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Znana je izredno 
pospešena rast spoznanj, kar ima za posledico vedno večjo delitev dela; ta 
vedno večja delitev diela nosi v sebi še hitrejšo rast števila zvrsti dela; povečano 
število zvrsti dela zahteva vedno boljše in bolje specializirane kadrovske šole 
in vse to skupaj zahteva trajno izobraževanje že obstoječih izobraževalcev — 
multiplikator j ev. Vprašujem: 

1. Koliko zvrsti dela, ali po starem, koliko poklicev poznamo pri nas? 
2. Kako je pri nas v Sloveniji po pedagoški, metodični, psihološki in 

didaktični plati z izobraževanjem vseh tistih multiplikator j ev, ki posredujejo 
znanje, pa niso prosvetni delavci in zato brez potrebnega strokovnega znanja. 
Takih izobraževalcev imamo prav gotovo več kot onih drugih. 

3. Kdaj bomo tudi mi sposobni, da bomo začeli uvajati sodobnejše metode 
učenja in poučevanja na vseh ravneh? V mislih imam programirani pouk, 
učenje z učnimi stroji. 

4. Vedno in povsod slišimo jadikovanja in beremo o velikem osipu v 
osnovni šoli; prav malo pa nastopamo proti osipu dijakov, v srednjih šolah in 
študentov na višjih in visokih šolah. Zanima me, kolikšen je osip na srednjih 
šolah, predvsem na gimnazijah in na višjih ter visokih šolah? 

5. Kako dolgo in v kolikšni meri si bomo lahko še privoščili razkošje 
izobraževanja znanstvenih delavcev na najvišji ravni za izvoz? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Mjislim, da lahko pri- 
čakujem odgovor , šele na naslednji seji prosvetno-kulturnega zbora. Dalje, 
prosim. (Ne javi se nihče.) 

Kaže, da lahko zaključimo 2. točko današnjega dnevnega reda in prehajamo 
na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo zakona o 
preosnovanju visoke šole za sociologijo, politične vede in novinarstvo v fa- 
kulteto in ,o priključitvi te fakultete univerzi v Ljubljani. 

Predlog za izdajo zakona je predložil v obravnavo izvršni' svet, kot svojega 
predstavnika je določil člana izvršnega sveta dr. Vladimira Bračiča. Zeli 
predstavnik izvršnega sveta ustno obrazložiti predlog izvršnega sveta? (Da.) 
Besedo ima dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Ne želim k obrazložitvi, ki vam je bila poslana, dodati novih podatkov. 
Želim le opozoriti na pismo izvršnega sveta, ki ste ga dobili danes na klopeh. 
Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Iz pisma, ki ste ga danes prejeli, 
je razvidno, da predlaga izvršni svet skrajšani postopek, o čemer pa mora, 
preden preidemo na samo razpravo, naš zbor dati mnenje. Zeli kdo razpravljati 
o samem postopku, kakršnega predlaga izvršni svet? 

Drago Sega (iz klopi): Predlagam, da se ohrani normalni postopek. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo, prosim? Rektor univerze, 
tovariš Modic, prosim. 
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Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oglašam se predvsem zato, da apeliram na ta visoki zbor, naj sprejme postopek, 
ki bi bil kratek in hiter. Zakaj se zavzemam za skrajšani postopek? Predvsem 
zaradi tega, ker je predlog univerze star že skoraj eno leto in ker smo v fazi, 
ko v tem domu, v tej stavbi, obravnavamo in potrjujemo statute visoko- 
šolskih organizacij. Bilo bi zelo umestno, če ob potrjevanju ne bi spregledali 
tudi visoke šole za sociologijo, politične vede in novinarstvo in da bi njene 
samoupravne instrumente, predvsem statut, obravnavali v istem duhu in po 
istih načelih, kakor obravnavamo statute posameznih fakultet univerze v Ljub- 
ljani. Predlog, ki je bil soglasno sprejet v vseh samoupravnih organih univerze 
in vsake prizadete fakultete posebej, manifestira skupno izraženo željo univerze 
z vključenimi fakultetami in same visoke šole za sociologijo, politične vede in 
novinarstvo kot nove, desete fakultete, ki jo pričakujemo v kratkem, v našem 
okviru posebej. Mislim, da nas je pri tem predlogu vodilo spoznanje, da je 
na naši univerzi v pogledu družboslovnega izobraževanja določena vrzel, ki jo 
izpolnjuje visoka šola za sociologijo, politične vede in novinarstvo in da bi 
bilo umestno to vrzel izpolniti tudi s formalnim sklepom. Pri tem mislim, da 
se je o tovrstnih vprašanjih treba posvetovati in skupaj razpravljati o proble- 
mih. Zato smo na naše posvete vedno vabili predstavnike te šole. Posebej naj 
omenim razpravo o sistemizaciji, posebej razpravo o uvajanju družboslovnega 
izobraževanja na tehnične in na druge fakultete, ki niso družboslovnega značaja 
in druga podobna vprašanja, pa tudi seje pedagoško-znanstvenega sveta uni- 
verze. Ugotovili smo, da brez sodelovanja enostavno ne pridemo do pametnih 
in dO racionalnih rešitev. Naj zaključim: če bi se za obravnavanje zakona 
o presnovanju visoke šole za sociologijo, politične vede in novinarstvo v fa- 
kulteto odločili za normalni, trifazni postopek, bi sprejem zakona samo zavrli. 
Zato vas prosim, če glasujete za postopek, kot ga predlaga izvršni svet, to se 
pravi za sklep, ki naj bd čimprej omogočil uresničiti soglasni sklep obeh visoko- 
šolskih institucij: visoke šole za sociologijo, politične vede in novinarstvo ter 
univerze v Ljubljani. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Dovolite- tovarišice in tovariši po- 
slanci, da vas opozorim na zaključke seje odbora za vzgojo in izobraževanje, ki 
se prav tako zavzema za skrajšani postopek. Hkrati vprašujem predstavnika 
odbora tovariša Svajncerja, če želi stališče odbora še ustno obrazložiti, oziroma 
če želi to storiti predstavnik odbora? Besedo ima predstavnik odbora za vzgojo 
in izobraževanje, tovariš Sinigoj. 

Dušan Sinigoj: Ko je odbor za vzgojo in izobraževainje našega zbora 
obravnaval predlog za izdajo zakona o preosnovanju visoke šole za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo v f akulteto in o priključitvi te fakultete k univerzi 
v Ljubljani, je bil mnenja, da bi bilo umestno predlagati izvršnemu svetu 
skrajšani postopek za sprejem tega zakona. Mi smo to predlagali izvršnemu 
svetu in kot vidimo, je izvršni svet ta predlog sprejel in ga tudi predložil v 
obravnavo našemu zboru. Smatram, da je umesten' in predlagam, da ga sprej- 
memo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima dr. Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ker 
je tu predlog, ki je v opreki s predlogom izvršnega sveta, sodim, da je prav, 
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da podčrtam misli tovariša rektorja, ki so identične s tistimi argumenti, ki so 
vodile izvršni svet, da je predlagal skrajšani postopek in seveda tudi vse tiste 
argumente, ki so bili prisotni na sejah odbora tega zbora in na sejah odbora 
za prosveto in kulturo republiškega zbora. Mfenim, da bi bilo demokratičnemu 
postopku v prid, če bi poslanec, ki je predlagal drugačen postopek, tudi ute- 
meljil svoje misli. Če bodo njegovi argumenti močnejši od argumentov obeh 
odborov in izvršnega sveta, smo vsi skupaj pripravljeni njegovemu argumentu 
pritrditi, bojim pa se, da v praksi ne bo tako. Hvala lepa. 

Miloš P o 1 jan š e k : Tovariš Drago Šega želi besedo. 

Dr ago Sega : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Nor- 
malni postopek sem predlagal na podlagi gradiva, ki sem ga imel na razpolago 
v zvezi s tem vprašanjem in ki daje vtis, da niso popolnoma do kraja raz- 
čiščena nekatera vprašanja. Seveda ni izključeno, da so bila medtem že rešena, 
vendar iz gradiva vse to ni razvidna. Osebno se v načelu strinjam s pripojitvijo 
visoke šole za sociologijo1, politične vede in novinarstvo k univerzi, ker temu 
v prid govorijo mnogi tehtni razlogi: široko in važno strokovno območje, ki ga 
ta šola zajema s svojim učnim in delovnim programom, in prepričanje, da bi 
taka pripojitev močno koristila nadaljnjemu razvoju te šole kot znanstveno- 
pedagoške institucije, vse to potrjuje utemeljenost tega predloga, o čemer ne 
more biti nobenega dvoma. 

Vendar, kolikor lahko sodimo po predloženem gradivu, ki sem ga imel na 
razpolago, se mi zdi, kot sem že omenil, da morda nekatera vprašanja še niso 
do kraja razčiščena. 

Iz pravnega mnenja republiškega sekretariata za prosveto in kulturo je 
razvidno, da je univerza imela svoje mnenje o načinu priključitve, da je pred- 
lagala ustanovitveni postopek z matičarji, in tako naprej in da je to njeno 
stališče temeljilo na oceni kvalifikacijske strukture pedagoškega in znanstve^- 
nega kadra na tedanji visoki šoli za politične vede. 

Nadalje, gradivu ni priloženo pismeno mnenje študijske komisije filozofske 
fakultete. Kot je mogoče domnevati iz izvlečka seje pedagoško-znanstvenega 
sveta, filozofska fakulteta predlaga, naj se prouče vprašanja v zvezi z učnimi 
načrti, s profilom diplomanta, ki ga šola izobražuje, in z možnostmi zaposlo- 
vanja diplomantov. 

Izvleček iz sklepov seje univerzitetnega sveta z dne 14. julija 1969 navaja 
tudi, da bo univerzitetni pedagoško^znanstveni svet imenoval posebno komi- 
sijo, ki bo proučila navedena vprašanja in mu poročala, pedagoško-znanstveni 
svet pa bo o tem poročal univerzitetnemu svetu. Iz priloženega gradiva ni 
razvidno, kakšno je bilo poročilo te posebne komisije in kakšno stališče sta 
v zvezi s tem poročilom sprejela pedagoško-znanstveni in univerzitetni svet. 

Razen tega je v poročilu začasne komisije izvršnega sveta Socialistične 
republike Slovenije za priključitev te šole univerzi in proučitev spremembe 
statusa višje šole za politične vede mogoče brati, da v zadnjih letih prevladu- 
jejo na tej šoli študenti s popolno srednjo šolo. To pa pomeni, da je bilo v 
času tega poročila vpisanih na to šolo tudi določeno število študentov brez 
opravljene srednje šole, kar je vsekakor lahko predstavljalo zadržek pri pre- 
kvalifikaciji šole v fakulteto. 

Iz predloženega gradiva, kot sem omenil, tudi ni razvidno, kako so v 
zadnjem času, to je zlasti po 12. 6. 1969, od takrat datira zadnji dokument o 
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teh vprašanjih, do danes potekali dogovori z univerzo glede priključitve visoke 
šole za sociologijo, politične vede in novinarstvo in če so bile razlike v stali- 
ščih docela sporazumno in v obojestransko zadovoljstvo prizadetih zavodov 
izravnane in odstranjene. Po pojasnilu tovariša rektorja univerze sodim, da 
je tu bilo že marsikaj opravljenega, kar iz samega gradiva ni razvidno, vendar 
bi si želel, da bi o tem dobil določnejša pojasnila. Hvala! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Bo predstavnik pred- 
lagatelja dal odgovor na vprašanje? Dr. Bračič, prosim. 

Dr. Vladimir Bračič: Iz pojasnil tovariša rektorja in iz razprave 
na obeh odborih je bilo razvidno, da so bila vprašanja, nanizana v dokumentu 
z datumi junij, julij, avgust 1969 v tem času razrešena in da se je univerza 
zaradi zelo jasne in čiste situacije zavzela za preimenovanje sedanje visoke 
šole v fakulteto in za njeno vključitev v univerzo; to so tudi bili argumenti, ki 
so nas vodih k temu, da predlagamo skrajšani postopek, da bi lahko šola 
zaživela že v času priprav na novo šolsko leto kot povsem enakopravna in- 
stitucija v okviru slovenske univerze in prevzela po mnenju pedagoško^znan- 
stvenega sveta univerze tudi določene naloge za celotno univerzo. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Mislim, da želi na vprašanje 
odgovoriti tudi rektor ljubljanske univerze, tovariš dr. Modic. Prosim. 

Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovariši ce in tovariši poslanci! 
Mislim, da sem dolžan poleg tega, kar je tovariš dr. Bračič povedal, dati še 
dodatna pojasnila. 

Dokument posebne matične skupine, ki jo je ustanovil izvršni svet in ki 
je bil prisoten tudi pri razpravah na univerzi, je močno starega datuma in 
smo o njem razpravljali takrat, ko je bil ta predlog sprožen tudi na univerzi- 
tetnih organih. Takrat smo ugotovili, da je v marsikaterem pogledu situacija 
že precej drugačna, saj je šola medtem manifestirala svojo voljo, da postane 
resen znanstveno-raziskovalen in pedagoški zavod z značajem visoke šole. 
To je pripeljalo do ustreznih kvalifikacij njenih učiteljev in drugih sodelavcev, 
tako da je ta razlog, zaradi katerega naj bi po prvotnem mnenju matičarske 
komisije s sklepom za priključitev k univerzi počakali, odpadel, kakor so 
odpadli tudi številni drugi razlogi, ki so bih takrat v tem poročilu opisani. Cas 
je prinesel svoje in zaradi tega se je univerza lahko odločila, lahko trdim tudi 
s pristankom filozofske fakultete, ki je imela prej določene pomisleke, potem 
pa jih je zaradi argumentov, ki so bih dodatno predloženi, zaradi popravkov 
v strukturi kadrov in v učnem načrtu v koncepciji tega zavoda spremenila; 
tako lahko ponovim tukaj izjavo, ki jo je dal dekan filozofske fakultete na 
univerzitetnem svetu in na univerzitetnem pedagoško-znanstvenem svetu, ko 
je izrazil pristanek svoje fakultete, da se ta predlog lahko sprejme kot so- 
glasen sklep vse univerze in vsake fakultete posebej. Kar pa zadeva posebno 
komisijo, lahko povem, da je filozofska fakulteta predlagala, da se ta komisija 
imenuje in začne z delom, potem ko bo visoka šola za sociologijo, politične vede 
in novinarstvo že priključena univerzi in naj rešuje vprašanja, ki izvirajo iz 
dejstva, da sta oba zavoda živela doslej ločeno in da predvsem matičnost 
posameznih predmetov na družboslovnih fakultetah še ni razčiščena. Mislili 
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smo s komisijo v smislu tega predloga počakati, pokazalo pa se je, da tega niti 
ne moremo več, ker je razprava o sistemizaciji vprašanje matičnosti zaostrila. 
Tovariš direktor šole je že nekaj časa prisoten na teh sejah, ker brez te šole 
vprašanja matičnosti ne moremo razrešiti na racionalen in adekvaten način. 
Zaradi tega smo tudi pozvali fakultete in visoko šolo, da delegirajo svoje člane 
v komisijo. Do danes srno dobili delegate vseh fakultet in, mimogrede rečeno, 
tudi inštituta za sociologijo in filozofijo univerze, tako da bo komisija danes 
imenovana in po pooblastilu pedagoško-znanstvenega sveta univerze jo bom 
sklical v naslednjem tednu s tem, da takoj začne s svojim delom. Pokazalo se 
je namreč, da bo treba delo te komisije oživeti še pred vključitvijo1, da bi 
razrešili tista vprašanja, ki jih je načela filozofska fakulteta in ki enostavno 
ne trpijo odloga. 

Takšno, trenutno najaktualnejše vprašanje je sistemizacija, ki bo, po iz- 
gledih, dovolila visokošolskim zavodom precej pomnožiti število sodelavoev 
še v letošnjem letu, pri čemer lahko opozorim, da po letu 1964 fakultete in 
visoke šole niso mogle sprejemati novih sodelavcev ah pa samo s posebnim 
dovoljenjem in odobritvijo republiške izobraževalne skupnosti, kar je pri- 
peljalo do popolne stagnacije v razvoju visokošolskih zavodov. 

Ce bomo zdaj to vprašanje zadrževali, mislim pa, da ga ne smemo, potem 
seveda lahko iz tega izvirajo še hujše posledice. Zaradi tega je bil na zadnji 
seji pedagoško-znanstvenega sveta univerze v prejšnjem tednu sprejet sklep, 
da delo te komisije oživimo, čeprav je, kot sem rekel, bilo mišljeno, da komi- 
sija rešuje določena vprašanja šele po vključitvi. Vprašanj med fakultetami je 
vedno dovolj in če jih, tovariši, ne bi bilo, potem bi bilo najbrž tako meni 
kot samoupravnim organom na univerzi delo izredno olajšano in ne bi bilo 
potrebno polovico delovnega časa sedeti na raznih sestankih in reševati vsa 
tista vprašanja, ki se že pojavljajo znotraj fakultet, ki sestavljajo univerzo v 
Ljubljani. Tako ni nobena izjema ustanovitev neke komisije, ki naj reši vpra- 
šanje matičnosti posameznih družboslovnih disciplin na posameznih fakultetah 
univerze v Ljubljani, pri čemer niso izvzeti tudi problemi med pravno in 
ekonomsko, pravno in filozofsko in filozofsko in ekonomsko fakulteto. 

Ves ta kompleks vprašanj, vključno z vprašanjem razvojnega programa in 
usmeritve inštituta za sociologijo in filozofijo je treba razrešiti in to je naloga, 
ki bi jo bili morali opraviti, tudi če bi visoka šola za sociologijo, politične vede 
in novinarstvo ne bila vključena v univerzo. Ce pa to že bo, potem je gotovo 
racionalneje to napraviti skupaj z visoko šolo in zaradi tega še enkrat prosim, 
da podprete predlog, ki ga je tovariš dr. Bračič prej v imenu izvršnega sveta 
obrazložil, tovariša poslanca šego pa zaradi te obrazložitve prosim, da svoj 
predlog umakne. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala! K besedi se javlja direktor 
visoke šole, sicer naš poslanec, tovari dr. Benko. 

Dr. Vladimir Benko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Dolžan sem odgovoriti tovarišu poslancu Segi predvsem kar zadeva 
vpis študentov na našo šolo. Morda prihaja do vtisa, da so na naš zavod pri- 
hajali študenti brez predpisane izobrazbe in brez sprejemnega izpita. V letoš- 
njem letu se je vpisalo na šolo 297 študentov, od teh jih je bilo 264 s predpisano 
izobrazbo, to se pravi z gimnazijo, ekonomsko srednjo šolo, učiteljiščem itd., 
brez predpisane izobrazbe pa jih je bilo 16. Ti so morali opraviti potreben 
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sprejemni izpit. Za vsa pretekla šolska leta velja isto, to se pravi, študenti brez 
predpisane izobrazbe so bili v skladu s prejšnjim zakonom o visokem šolstvu 
dolžni opravljati sprejemni izpit, in to velja seveda tudi danes po novem 
zakonu o visokem šolstvu. Hvala ! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Se še kdo želi vključiti 
v razpravo? Tovariš Sega, prosim! 

Drago Sega: Ker so bila zaprošena pojasnila dana, svoj predlog 
umikam. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Dobro. Zaključujem razpravo o po- 
stopku in dajem predlog izvršnega sveta, izoblikovan na pobudo odbora za 
vzgojo in izobraževanje našega zbora za skrajšani postopek na glasovanje. Kdor 
je za skrajšani postopek, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca dvigneta roko.) 

Ugotavljam, da je naš zbor sprejel predlog za skrajšani postopek z večino 
glasov, pri čemer sta se dva poslanca vzdržala. 

Tako lahko preidemo na samo razpravo o predlogu za izdajo zakona o pre- 
osnovanju visoke šole za sociologijo-, politične vede in novinarstvo v fakulteto 
in o priključitvi te fakultete univerzi v Ljubljani. 

Kdo želi razpravljati o tem predlogu? Kaže, da smo izčrpali razpravo že 
pri samem postopku, zaradi tega zaključujem razpravo in predlagam, da 
sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Predlog za> izdajo zakona se skupaj z osnutkom zakona sprejme; 
2. predlog zakona pripravi izvršni svet, pri čemer naj upošteva mnenja in 

predloge izražene v poročilu odbora za vzgojo in izobraževanje in 
3. izvršni svet pripravi predlog zakona do 20. aprila tega leta. 
Dajem ta sklep na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi 

poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se kdo vzdržuje? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel sklep o spre- 

jemu predloga za izdajo zakona o preosnovanju visoke šole za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo v fakulteto in o priključitvi te fakultete ljub- 
ljanski univerzi. 

Odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.20 in se je nadaljevala ob 11.25.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo s sejo in prehajamo na 
4. točko dnevnega reda, to je na sklep o enotnih osnovah meril za 
financiranje dejavnosti vzgojnih in izbraževalnih ustanov oziroma zavodov. 

Sklep je predložila skupščini v soglasje izobraževalna skupnost SR Slo- 
venije in je kot svojega predstavnika doloičila tovariša Slavka Grčarja, člana 
izvršnega odbora republiške izobraževalne skupnoti. Zeli predstavnik repu- 
bliške izobraževalne skupnosti še ustno pojasniti predlog? (Ne želi.) 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli tudi predlog odloka o 
soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izo- 
braževalnih zavodov. Predlog odloka je predložil v obravnavo odbor repu- 
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bliškega zbora za prosveto in kulturo. Želi njegov predstavnik morda pojasniti 
stališče odbora? (Ni navzoč.) Ga ni, vendar mislim, da je prav, če ga povabimo, 
da pride na sejo našega zbora. 

Sklep in predlog odloka sta obravnavala odbora našega zbora za vzgojo 
in izobraževanje in zakonodajno-pravna komisija, ki sta o tem predložila pi- 
smeni poročili. Želita poročevalec odbora oziroma poročevalec komisije še ustno 
obrazložiti stališče odbora oziroma komisije? Predstavnica odbora za vzgojo in 
izobraževanje je poslanka Anka Pernuš. Vidim, da ne želi še ustno dopolniti 
to poročilo. Ali je predsednik zakonodajno-pravne komisije tukaj? Da, in nima 
pripomb. 

Lahko pričnemo z razpravo-. Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če se 
nihče ne javi k razpravi, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog 
odloka o soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih 
in izobraževalnih zavodov. Kdor je za odlok, naj prosim dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor z večino glasov, pri čemer se 
je eden od poslancev vzdržal, sprejel predlog odloka o soglasju k enotnim 
osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov. 

Tako lahko preidemo na 5. točko dnevnega reda, to je na sklep 
o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temelj- 
nim izobraževalnim skupnostim v letu 1970. 

Sklep je predložila skupščini v soglasje izobraževalna skupnost Sociali- 
stične republike Slovenije in kot svojega predstavnika tudi tokrat določila 
tovariša Slavka Grčarja, člana izvršnega odbora republiške izobraževalne 
skupnosti. Zeli morda ob tej priliki ustno obrazložiti stališče izvršnega odbora? 
(Da.) Besedo ima tovariš Grčar. Prosim. 

Slavko Grčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Problematika dopolnilnega financiranja je vam vsem prav dobro poznana, zato 
bi za uvod k tej točki rekel samo tole: 

Merila za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev, ki jih je sprejela 
skupščina republiške izobraževalne skupnosti, nedvomno pomenijo nadaljnji 
korak, da tako rečem, v zaostrovanje pogojev za razvitejše in ublaževanje 
pogojev za manj razvite občine. Tako se število občin, ki so dopolnjevane, 
zmanjšuje po teh merilih od lanskih 39 na letošnjih 33 občin. S pomočjo meril, 
to je tudi v gradivu izrecno poudarjeno, pa seveda ni mogoče rešiti vseh pro- 
blemov in konfliktov, ki so se s časom nabirali v celotni proračunski potrošnji. 
Izobraževalna skupnost SR Slovenije posebej meni in ponovno ugotavlja, da 
je potrebna celovitejša analiza ekonomskih zmogljivosti občin in na tej podlagi 
izdelava kompleksnejših meril za dopolnjevanje nerazvitih občin, toda ne le na 
področju izobraževanja. Izdelava take kompleksnejše analize, ki je bila v skup- 
ščinskih domovih že večkrat omenjena in zahtevana, pa seveda ne more biti 
naloga izobraževalne skupnosti. 

Ne glede na to, da tudi ta merila ne morejo zaradi svoje narave reševati 
vseh konflikotv in vseh problemov celotne proračunske potrošnje, pa je po- 
membno, da z njimi soglaša velika večina temeljnih izobraževalnih skupnosti 
v naši republiki, prav tako pa tudi velika večina občinskih skupščin. V repu- 
bliški izobraževalni skupnosti je le šest ugovorov, od tega pravzaprav samo 
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dva k merilom, drugi štirje pa zadevajo izračune. Vse te ugovore bodo, razum- 
ljivo, pristojni organi republiške izobraževalne skupnosti pretresli v rednem 
postopku in jih, kar bo največ mogoče, tudi upoštevali. 

Najtehtnejši se nam zdi ugovor občine Žalec, ki izpade iz dopolnilnega 
financiranja, ker manjkajoča sredstva ne znašajo 10°/». Ko smo pregledovali to 
situacijo skupaj s tovariši iz Žalca, smo omenili možnost, da bi del izpadlih 
sredstev oziroma nek način kompenzacije morda zagotovili z določenimi inve- 
sticijami, pri čemer je občina Žalec že sedaj vključena v načrt sredstev za 
investicije. Tako tudi tukaj izgleda, da bo nekaj moč ukreniti. 

Preden je skupščina republiške izobraževalne skupnosti sprejela merila, je 
bilo tudi sicer opravljenih mnogo raznih usklajevalnih razgovorov z zaintere- 
siranimi organi in organizacijami v republiki in občinah. Tehnične priprave 
za sklenitev individualnih pogodb na podlagi teh meril in na podlagi meril, 
ki jim je ta zbor dal soglasje v prejšnji točki dnevnega reda, so že precej daleč 
in so v taki fazi, da bo večino pogodb mogoče skleniti meseca aprila, 6e bodo 
tudi k tem merilom skupščinski domovi danes dali svoje soglasje. 

Čeprav smo torej v zamudi pri sprejemanju meril, je vendar letos položaj 
mnogo normalnejši od lanskega, saj smo lani lahko sklepali pogodbe večinoma 
šele v jesenskih mesecih. V imenu izobraževalne skupnosti Socialistične repu- 
blike Slovenije predlagam torej zboru, da da soglasje k tem merilom. Hvala 
lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala! Kot gradivo za to točko dnev- 
nega reda ste prejeli tudi predlog odloka o soglasju k merilom in pogojem za 
zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skup- 
nostim v letošnjem 1970. letu. Predlog odloka je predložil v obravnavo odbor 
za prosveto in kulturo republiškega zbora. Omenjeni sklep sta obravnavala 
tako odbor zbora za vzgojo in izobraževanje kakor tudi zakonodajno-pravna 
komisija. Vprašujem, če imata predstavnika odbora in zakonodajno-pravne 
komisije morda željo, da še ustno obrazložita stališče? (Ne.) 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli še finančni načrt izo- 
braževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1970 ter pripombe občinskih skup^ 
ščin Kamnik, Ptuj, Ribnica in Trbovlje k sklepu o merilih in pogojih za zago- 
tavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim 
v letošnjem letu. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Prosim, tovariš Meglič, po- 
slanec našega zbora. 

Janez Meglič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Že na uvodu moram ugotoviti, da se je letos ponovila že nekajletna pomanj- 
kljivost, da razmeroma zelo kasno razpravljamo o merilih in pogojih za 
zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skup- 
nostim. Smatram namreč, da bi bilo možno te stvari urediti vsaj približno' dva 
meseca prej, zlasti zato, ker nam je bila že v decembru leta 1969 znana višina 
sredstev, s kakršnimi bo republiška izobraževalna skupnost razpolagala za 
dopolnjevanje. Z zavlačevanjem le prispevamo k še večji negotovosti pri se- 
stavljanju občinskih proračunov oziroma finančnih programov temeljnih izo- 
braževalnih skupnosti, ki praktično do danes še niso prejele nikakršnih uradnih 
dokumentov s strani republiške izobraževalne skupnosti, čeprav so bili oziroma 
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so morali biti dohodki v občinskih skupščinah oziroma odloki o dohodkih ozi- 
roma prispevkih in davkih občanov določeni v mesecu decembru, proračuni pa 
se marsikje že sprejemajo oziroma so bih sprejeti. Menim, da je nujno te 
stvari urediti tako, da nam bodo merila znana vsaj že v mesecu decembru, ker 
posebnega razloga za zavlačevanje ne vidim. 

Letos se je primerilo, da so bila merila ob obravnavi s predstavniki občin- 
skih skupščin nekoliko drugačna, kakor pa so bila kasneje na skupščini repu- 
bliške izobraževalne skupnosti sprejeta. V mislih imam predvsem določilo 
5. točke na 3. strani, ki izloča iz dopolnjevanja tiste temeljne izobraževalne 
skupnosti, kakor je prej omenil že tovariš Slavko Grčar, kjer znaša izračun 
potrebnih dopolnilnih sredstev manj kot 10'%> vseh potrebnih sredstev za 
izobraževanje in vzgojo v občini. To določilo, ki je bilo predlagano kasneje, 
šele za sejo, skupščine republiške izobraževalne skupnosti, se nam zdi povsem 
krivično oziroma nesistematsko, saj izključuje le dvoje temeljnih izobraževal- 
nih skupnosti, pri katerih gre, po informacijah, pri Sežani za menda približno 
110 000 dinarjev dopolnilnih sredstev, pri Žalcu pa za 798 000 dinarjev po- 
trebnih dopolnilnih sredstev. Po pisanju Delavske enotnosti bi naj bila tako 
prihranjena sredstva namenjena za investicije v osnovno šolstvo, dočim v sa- 
mem sklepu o tem ni nič zapisanega, kajti verjetno odvečnih sredstev sploh 
ne bo. 

Osnovno šolstvo in otroško varstvo v občini Žalec sta se zaradi tega dolo- 
čila znašla v izjemno težkem položaju. Z razpoložljivimi sredstvi temeljne 
izobraževalne, skupnosti, ki jih je za to dejavnost določil občinski proračun, 
bodo osebni dohodki za najmanj 16,5 tisoč starih dinarjev nižji od predlaganih 
republiških poprečij in to za vse kategorije učiteljev, s srednjo, višjo ali visoko 
izobrazbo. Pri tem pa so tudi sredstva za druge izdatke izredno skromna ter 
se vedno upoštevajo le odstotki zvišanja ne pa absolutni zneski glede na neke 
enotne kriterije ali pa merila v republiki. 

Močno nas motijo tudi vsako leto spreminjajoča se merila, ki povzročajo 
zelo različne izračune, kar kaže tudi letos na dokaj različno zvišanje dopolnilnih 
sredstev za posamezne temeljne izobraževalne skupnosti; ponekod se zvišajo 
celo za 50 %> ali za 100 */0 nasproti letu 1969, ko smo imeli izračune, ki jih je 
napravil, oe se ne motim, neki mariborski inštitut. 

Poudariti še moram da skupščina občine Žalec vlaga maksimalne napore 
za ureditev materialnega stanja šolstva, kar dokazuje 49 o/o občinskega pro- 
računa namenjenega za šolstvo, zbirajo samoprispevek za investicije in naje- 
majo še dodatne kredite za izgradnjo šolskih stavb. S posebnim družbenim 
dogovorom pa mora skupščina občine zbirati še manjkajoča sredstva za otro- 
ško varstvo, za glasbeno šolo, skratka za tako imenovani »B« program. Pri- 
spevne stopnje pa so v tej občini med najvišjimi, na primer v kmetijstvu 
absolutno med najvišjimi, kar velja tudi za prispevno stopnjo iz osebnega do- 
hodka oziroma iz delovnega razmerja in sicer ob dokaj nizkih osebnih dohod- 
kih, saj končujemo tako v družbenih službah kakor v gospodarstvu na repu 
republiških poprečij. 

Torej, zaradi gornjih ugotovitev in razlogov bi ne mogel glasovati za pred- 
loženi sklep o merilih in pogojih za dodeljevanje posebnih dopolnilnih sredstev 
temeljnim izobraževalnim skupnostim in predlagam, kolikor bi morda dosegli 
širše soglasje, da se 5. točka tega sklepa črta. Ker gre dejansko le za dvoje 
temeljnih izobraževalnih skupnosti, bi torej spričo tolikih občin v Sloveniji 
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to ne mogla biti neka posebna sistemska zadeva, v absolutnem znesku pa gre 
za 900 000 dinarjev republiških sredstev. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Se kdo želi razpravljati? 
Prosim, tovariš Feldin, poslanec našega zbora. 

Boris Feldin: Merila o dopolnilnih sredstvih bo verjetno, takšna, 
kakršna so, potrebno sprejeti, ker druge rešitve letos verjetno ne bomo našli. 
Ce sem prav seznanjen pa lahko ali1 vse ovržemo ali pa vse sprejmemo. Sam ne 
samo da podpiram željo republiške izobraževalne skupnosti, da se že končno 
temeljiteje prouči financiranje družbeno-političnih skupnosti, ampak predla- 
gam, da bi to storili čimprej; če pa je to zvezano z zveznimi predpisi, pa naj 
naša republika predlaga tudi njihovo spremembo. Zdi se mi, da je ta zelo 
stabilna nestabilnost, ki jo imamo že vrsto let, tudi vzrok, da še nismo prišli 
do sistema dopolnjevanja, ki bi dejansko izločil vse tisto, kar ne sodi tja, vklju- 
čil pa, kar je potrebno. Zakaj pravim to? Zato, ker bi moral biti sistem tako 
grajen, da bi ugotavljali tiste stroške družbe, ki so neobhodno povezani z 
zakonskimi določili, ocenili, kdo jih je sposoben pokriti in tistemu, ki to ni, 
pri tem to ni samo šolstvo, lahko je še sociala in še kaj drugega, pa dodajali. 
Ce bi izhajali iz takšnih stališč in prepustih občinam, da najprej zadrže tisti 
del dohodkov, ki jih rabijo za pokrivanje v okviru republike dogovorjenih in 
družbeno utemeljenih stroškov, in potem šele ostanek odvajali, sem skoraj 
prepričan, da ne bi bilo dopolnilnih občin več kot pet. Sedaj pa ta sredstva 
niso vedno dopolnilna, ampak so večkrat samo vračanje svojega denarja. Eni 
ga dobijo v celoti, eni ga dobijo manj, drugi več, to je vsa razlika. Ni čisto res, 
da bi vsi s sredstvi, ki jih za izobraževanje prispevajo, dejansko pokrili tudi 
svoje stroške. Se enkrat bom ponovil, da nisem tako prepričan in mislim, da bi 
bilo treba enkrat vendarle to analizirati, ah občine, ki imajo v visokih, višjih 
in srednjih šolah veliko učencev, s svojim prispevkom pokrijejo tudi vse 
stroške zanje. Tako se solidariziramo pri srednjih, višjih in visokih šolah, pri 
osnovnem šolstvu, kjer bi se dejansko morah, pa ne. Tam pa mora dejansko 
največ narediti sama občina, potem pa šele širša družba. Zato, kot je sam 
tovariš Grčar povedal, čutijo posledice občine, kjer ni možno dopolnjevati samo 
izobraževanja, ker ni samo ta dejavnost tista, ki terja dodatna sredstva, Ne 
zagovarjam občine, saj sam živim v njej, pa vem, da so včasih možne tudi 
kakšne drugačne rešitve in tudi to trdim, da je prav, da je republiška izobraže- 
valna skupnost prisilila nekatere dopolnjevane občine, da dajejo za šolstvo 
večja sredstva, kot so jih prej dajale, ko so lahko sredstva drugače trošile, kot 
pa, oprostite mi, včasih razvita občina. Nerazvita občina je lahko včasih bolj 
trosila, ker je bil pač tak sistem, ki je temeljil, ne na sistemu, ampak zgolj na 
tem, kdo je pri formumaciji in ob sprejemanju meril imel večji vpliv. Ce pa 
bomo postavili sistem z jasnimi kriteriji, bomo tudi točno videli, kaj se godi. 

V uradnih poročilih je bilo zapisano, da je preveč dopolnjevanih občin. 
Mislim, da bo tako toliko časa, dokler ne bomo imeli sistema. Do tedaj pa žal 
res ne morem verjetni nikomur, ki trdi, da jih je premalo ali da jih je preveč, 
ker ekonomsko ni popolnoma ničesar dokazano. Ko pa bo to ekonomsko pro- 
učeno, bom lahko rekel, da jih je 50 premalo, ah pa da jih je 5 preveč za 
dopolnjevanje. Mislim, da pri oceni števila dopolnjevanih občin ne bi smeh 
izhajati iz ad hoc trditev, ampak osvojiti tak sistem, ki bo omogočil vsaki 
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občini, da bo v največji možni meri financirala tiste dejavnosti, ki jih je po 
zakonu dolžna. 

Drugo, česar bi se dotaknil, je rezultat meril, ki so tukaj pred nami. Po 
mojem bi ta rezultat moral biti priložen. Danes sem sicer na to dobil odgovor 
pri svojem poslanskem vprašanju, vendar menim, da bi to pravzaprav moralo 
biti priloženo k merilom. Seveda so merila morala biti prilagojena 11 milijar- 
dam, toda v tem rezultatu nekaj ni všteto. Ostanek je 4 740 000 dinarjev. 

Nadalje republiška izobraževalna skupnost za povečanje dejavnosti od 
jeseni naprej ni še ničesar dodala, ampak bo to dala kasneje po dejanskem 
stanju od jeseni naprej, s čimer se v celoti tudi strinjam. Eden ali dva odstotka 
za dodatno dejavnost od jeseni naprej je namreč lahko v eni občini veliko 
preveč, v drugi pa veliko premalo. Zato je republiška izobraževalna skupnost 
prav ravnala, da je zadržala ta denar v ostanku 4 740 000 dinarjev. Zakaj naj 
bi nekdo trpel, ki mora povečati dejavnosti, ker se otroci, kot sem že enkrat 
rekel, pač rodijo in povzročajo več dejavnosti, drugi pa bi ustvarjali presežek, 
ki ga nimajo za kaj porabiti, ker se jim ni ničesar povečalo. Mislim, da bodo 
omenjena sredstva zadostvovala, ker se spominjam, da je bilo za celotno raz- 
širitev dejavnosti srednjih in osnovnih šol v lanskem letu 2 700 000 dinarjev. 
Torej jih bo 4 740 000 din v letošnjem letu dovolj. 

Ne bi se pa mogel tako lahko strinjati s stališčem, da ne upoštevamo pri 
tem obračunu tudi spremembe kvalifikacijskega sestava, ki nastane vsako 
leto med 1. 1. in 31. 8. Kot veste, je izračun narejen na podlagi organizacijskega 
poročila z dne 15. oktobra 1969. Kot ure so vzete osnovne ure predmetnika, 
tako imenovane deljene ure telesne vzgoje, gospodinjstva, tehničnega) pouka, 
ure za pevski zbor in ure dopolnilnega pouka pa se štejejo samo 50 °/c. Mislim, 
da je prav, da je neko načelo za vse postavljeno, moti me smo to, da smo takrat 
rekli, da bo ta dejavnost vsa pokrita in da ni skrbi. Tovariš Zaje nam je to 
zagotovil, čeprav sem ga vprašal, ali bo s tem vsaj tisto, kar je po zakonu 
dolžna družba zagotoviti osnovni šoli, zagotovljeno. Rečeno je bilo, da bo. Zdaj 
pa ni denarja za 50 °/o dopolnilnih ur. Res je, da marsikje 50°/o sredstev niti 
ne porabijo, marsikje jih je pa 50 '%> premalo. Tisto načelo, ki so ga pri raz- 
širjeni dejavnosti za novi oddelek lepo izpeljali, so tu poplnoma podrli, saj 
vsaki občini dajo 50l0/o sredstev za te deljene ure, ne glede na to, ali jih ena 
porabi, druga pa ne. To je tudi odvisno od specifičnosti; nekje recimo tudi 
nimajo pogojev in to ne po svoji krivdi. Kjer nimajo telovadnice, tam verjetno 
tudi ne bodo mogli realizirati deljenega pouka. Drugje, kjer pogoje imajo, pa 
ga ne bodo smeli uvesti, ker ne bodo dobili denarja za ta namen. 

Nadalje se mi zdi nelogično, da na grbi, ne vem koga, sloni celoletna spre- 
memba kvalifikacije učiteljev do 15. oktobra naslednjega leta. Ali to pomeni, da 
ni zaželeno, da med letom prihajajo kvalificirani, učitelji, oziroma ali ne 
povzročamo s tem nekoliko odpora na šolah, kjer morajo pravzaprav preostali 
skupaj postrgati in dodati sredstva za toliko in toliko novih kvalificiranih ljudi. 
S tem ne stimuliramo izrednih študentov; da mimogrede povem, na našem 
koroškem območju jih je februarja meseca diplomiralo okrog 20. In do 15. 
oktobra 1970. leta ne smejo biti interesenti za nobeno šolo. Zato predlagam, 
da se da priporočilo republiški izobraževalni skupnosti, da je potrebno višjo, 
med letom pridobljeno kvalifikacijo učiteljev absolutno upoštevati pri obra- 
čunu, sicer ne vem, če bomo v nekaj letih izboljšali sestav učiteljskega kadra. 

Merila so prilagojena sredstvom, ki smo jih imeli na razpolago, zato pra- 
vim, da še vedno niso takšna, da bi z njimi dejansko reševali stvari. Operirati 



10. seja 211 

je treba le z ekonomskimi pokazatelji in na njihovi podlagi dejansko ugotoviti, 
kaj je res in kaj ne, ne pa stvari urejati tako, da mora npr. občina Žalec, pa 
tudi naša občina je v takšnem položaju, določiti najvišje možne prispevne 
stopnje, ki jih nobena druga občina v Sloveniji nima. Sam sem obhodil v tem 
času precej občin v Sloveniji, ki dajejo za šolstvo od 2,7 % do 2,94 % ali 3 2 % 
občinskega prispevka, več kot toliko pa ne. Naša občina, da izpolni ta merila 
pa kar 4,25 % iz osebnega dohodka in 60% iz ostalih prispevkov; pri tem pa 
smo zelo razvita občina z 9000 dinarji narodnega dohodka. Imamo pa sosedno 
občino, ki jo to drugače prizadene. Podatki, ki sem jih dobil, kažejo, da se 
Radljam sredstva povečujejo, Dravogradu pa znižujejo za okoli 40 % nasproti 
lanskemu letu. Narodni dohodek občine Dravograd je 4800 dinarjev. Pred- 
sednik te občine oni je rekel, da bo izredno vesel, ker bo po teh merilih v 
dveh letih občina Dravograd s takšnim narodnim dohodkom zelo razvita občina 
v Sloveniji. Zato mislim, da bi letos dejansko zadnjikrat bili prisiljeni spre- 
jemati take kompromise, ker ne mislimo, da bomo zdaj začeli vse na glavo 
postavljati. V prihodnje pa prej razčistimo vse stvari v zvezi s financiranjem 
družben o-poli ti čnih skupnosti, za kar pa je republiška izobraževalna skupnost 
najmanj zadolžena, pač pa izvršni svet in sekretariata za finance in za gospo- 
darstvo. Vsi ti naj čimprej, seveda pa najkasneje do konca leta, pripravijo 
tak sistem dopolnjevanja, ki bo omogočal večjo stabilnost in ne takšno stabilno 
nestabilnost. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala, tovariš Feldin Se kdo pro- 
sim? Prosim, tovarišica Urbasova. 

Dragica Urbas: Tovariš predsednik, tovariši poslanci in poslanke' 
Tovariš Boris Feldin je pred menoj zelo široko zastavil ta problem oziroma 
skusal ponovno apahrati na vse tiste forume, ki so soudeleženi pri oblikovanju 
in tudi razdelitvi sredstev. V nekoliko mučnem položaju je tokrat v letu 1970 
teh šest občin, ki so pri dopolnjevanju izpadle. Med temi so Brežice Cerknica 

rastnik, Sežana, Velenje in Žalec. Za druge občine mi podrobnejšji podatki 
niso znani, pač pa za Cerknico, kjer je položaj zelo pereč, kot je bilo prikazano 
na zadnji seji občinske skupščine. Kljub zagotovilu 50% proračunskih sred- 
stvih, kar znaša za temeljno izobraževalno skupnost 465 milijonov dinarjev 
le-tej primanjkuje 73 milijonov dinarjev. 

Tudi na skupščini temeljne izobraževalne skupnosti Cerknica je razprava 
pokazala, da se program za leto 1970 ne bo mogel uresničiti, oziroma so se 
ustavili pri vprašanju, katero dejavnost bodo nujno morah skrčiti. To se pravi, 
da^ smo s sanacijskim načrtom zastavili program, kaj in kako bomo v šolstvu 
resevah, sedaj se pa zopet ustavljamo ob sredstvih. 

Znana so nam merila republiške izobraževalne skupnosti za dopolnjevanje 
temeljnih izobraževalnih skupnosti, kot tudi posamezni pogoji ki omogočalo 
dopolnjevanje. ' 

"^f.Vno zato \e verietno temeljna izobraževalna skupnost, oziroma občinska 
skupščina^ Cerknica izpadla iz seznama dopolnjevanih občin,' ker se po direkt- 
nem izračunu repubhke izobraževalne skupnosti dopolnilna sredstva ne do- 
delijo tistim temeljnim izobraževalnim skupnostim, kjer znašajo manjkajoča 
sredstva manj kot 10% vseh sredstev za izobraževanje. Občini Cerknica 
manjka 15,9% ali skoraj 16% sredstev in zato bi prosila, da bi republiška 
izobraževalna skupnost po možnosti tudi to vprašanje ugodno rešila. Hvala. 
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Predsednik Milo š Polj a n š e k : Hvala lepa! Prosim, tovariš Melanšek. 

Jože Melanšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Smatram, tako 
kot je že tovariš Feldin rekel, da nima smisla toliko razpravljati o letošnjih 
merilih, ampak o tem, kako naj bi bilo v prihodnje. 

Ob težnji, da se zniža število dotiranih občin, se pojavljata naslednji 
vprašanji: ali je res tolikšno število dotiranih občin odraz njihove nerazvitosti, 
ali pa so vzrok temu neizdelani kriteriji? Govorim kot predstavnik občine 
Velenje, ki ni več dopolnjevana in ki nikakor ne misli, da bi to spet morala 
biti. Pač pa smo ob tem razmišljali in prišli do zaključka, da bo v prihodnje 
treba izhajati iz enotnih republiških meril in iz enotnih ekonomskih analiz, 
izdelanih pod enakimi kriteriji za vse občine v Sloveniji. 

Nadalje bo morala v prihodnje izobraževalna skupnost SR Slovenije rešiti 
še nekatera druga vprašanja. Upoštevati bo morala dejansko stopnjo razvoja 
»B« programa. Pri tem bi omenil samo otroško varstvo; večna prizadevanja 
za čimveč otroškega varstva bodo nujno terjala večja sredstva, hkrati s tem 
pa rojevala vprašanja, kako ta sredstva zagotoviti. 

Tudi pravilniki in odloki in vse to, kar sledi zakonom in ureja tudi določen 
pritok sredstev, še ni dokončno urejeno. Tu so še prevozi šolarjev. Ker obre- 
menjenost avtobusov ne sme prekoračiti število sedežev, terja to spet nove 
kapacitete, nove avtobuse in seveda nove stroške, za katere ni kritja. 

Sanacija šolstva v letošnjem letu, kot je bilo že prej omenjeno, ni bila 
v celoti — po vseh predvidevanjih — realizirana. Po mojem bi morali s tistimi 
občinami, ki vprašujejo, zakaj se z delegati občin o tem ni širše razpravljalo, 
že pred samo proračunsko razpravo te stvari analizirati. Tako bi bil sanacijski 
program res realno zasnovan in ne prilagojen trenutnim zmogljivostim. 

V zvezi z dopolnilnimi sredstvi opozarjam tudi na probleme narodnega 
dohodka. Zaradi obsega narodnega dohodka se je tudi v šolstvu dogodilo 
skoraj tako kot pri otroških dodatkih. Ce je nekdo imel le nekaj tisočakov 
manj, kot je bil dogovorjeni cenzus, dodatka ni dobil, nekdo drugi pa je imel 
mnogo manj, pa je imel pravico do njega. Te meje so ugodne za zelo razvite 
občine, medtem ko v naši občini, kljub temu, da ima zelo visok narodni 
dohodek, igra pomembno vlogo še drug dejavnik, to je starostna struktura. 
Mlada populacija pomeni namreč tudi večji pritok v osnovno šoto. V sosedni 
občini, na primer v Celju, je prebivalcev dosti več, pri tem pa je več mladine 
v srednjih šolah, kar pa bremeni in povzroča probleme republiki. 

In še ena stvar je, ki postaja pereča v Velenju, ko pripravljamo srednje- 
ročni plan; da izgradnja kapitalnih objektov zahteva tudi izgradnjo družbenega 
standarda, to so stanovanja, šole in vse drugo. Ali ne bi kazalo, da hkrati ob 
odločitvi za graditev industrijskih objektov zagotovimo tudi investicije za 
šolstvo in stanovanjske objekte? Mogoče bi kazalo prihodnja merila malo 
širše zastaviti tudi glede na to, vključno z vsem tem, kar bo v današnji razpravi 
še predlagano. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Dalje, še kdo, prosim? Kaže, da ne. 
Preden zaključim razpravo, mi dovolite, da povzamem razpravo, ki je vendarle 
opozorila na izredno občutljivo problematiko meril za posebna dopolnilna 
sredstva. Ta problem se namreč vleče že iz leta v leto, ne da bi ga do kraja 
razvozljali in vendarle ustvarili takšen sistem dopolnilnih sredstev občinam, 
da bi vse te težke problematike ne vlekli prek hrbta našega šolstva. 



10. seja 213 

Mislim, da je v tem osnovna pomanjkljivost samega mehanizma in da bo 
potrebno celoten sistem dopolnjevanja manj razvitih občin rešiti drugače, 
bolj sistemsko. 

To je ena od ugotovitev. Mislim, da naj ta instrumentarij, kakršnega danes 
sprejemamo kot nujno zlo in kot edino rešitev, vendarle konča svojo vlogo 
in funkcijo z letošnjim letom in da gremo v prihodnje s temeljitejšimi eko- 
nomskimi ocenami, analizami in z boljšo oceno dejanskih možnosti. Nedvomno 
je namreč res, tudi če nastopam samo v imenu prizadete občine, katere poslanec 
sem, da je velika razlika v občinskih proračunih nekaterih občin. Nekatere 
občine imajo skorajda vsa sredstva izražena v proračunskih sredstvih, nekatere 
pa imajo velik del sredstev v tako imenovanih izvenproračunskih virih in je 
seveda njihov položaj bistveno lažji, ker pač manipulirajo s temi sredstvi, ne da 
bi pritiskali na proračun, ki ga izkazujejo v manjših številkah in se pojavljajo 
seveda z zahtevkom za dodatna sredstva. Mislim, da je to neprincipialno in da 
v prihodnje pač zaradi takšnih slabosti ne moremo pristajati na mehanizem, 
kakršnega imamo danes pred seboj. Zaradi tega podpiram mnenja tistih go- 
vornikov poslancev, tako tovariša Feldina, tovarišice Urbasove kot tudi tovariša 
Melanška, ki so tehtno prispevali k osvetlitvi politike in realizacije posebnih 
dopolnilnih sredstev v letošnjem letu. Podpiram njihovo zahtevo po temeljitejši, 
strokovni proučitvi samega mehanizma dopolnilnih sredstev in to pravočasni^ 
da bomo seveda z ugovori, kolikor bi zanje bilo dovolj argumentov, lahko 
pravočasno nastopih, ne pa da se znajdemo pred »-fait accompli«, pred izvršenim 
dejstvom, ko ne moremo ničesar več spremeniti. Mislim, da je sam problem 
dopolnjevanja manj razvitih občin znatno širši od problematike dodatnih 
sredstev za šolstvo. Ce je to res, potem ni prav in je neprincipialno, da vse 
težave in te razlike v razvitosti občin prenašamo prek hrbta našega šolstva. 
Strinjam se s tem, da pač moramo sprejeti ta merila za letošnje 1970. leto, 
ker nam druge rešitve nihče ni nakazal. Mislim pa, da so naši izvršilni in 
predstavniški organi dolžni bolj temeljito, bolj strokovno proučevati problem 
dopolnjevanja občin in nam pravočasno predložiti ustreznejše rešitve. 

Toliko k temu, nakar bi razpravo zaključil, če se po tem, kar sem sam 
izrekel svojo misel, nihče več ne javi, in dajem na glasovanje predlog odloka. 
Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (2 poslanca dvigneta roko.) Se kdo vzdržuje? (5 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor z večino glasov sprejel predlog 
odloka o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih 
sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1970, pri čemer sta dva 
poslanca glasovala proti, 5 poslancev pa se je glasovanja vzdržalo. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o verifikaciji višje tehniške varnostne šole v Ljubljani. 

Predlog odloka je predložil v obravnavo odbor republiškega zbora za 
prosveto in kulturo in ker njegovega predstavnika še ni, dovolite, da odredim 
polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 12.55.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo sejo z razpravo o pred- 
logu odloka o verifikaciji višje tehniške varnostne šole v Ljubljani. 
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Predlagatelj odloka je za svojega predstavnika določil poslanca republiškega 
zbora tovariša Ceneta Matičiča. Prosim, želite ustno obrazložiti predlog? Besedo 
ima poslanec republiškega zbora Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je spričo dejstva, da je v 
zadnjih nekaj dneh, vključno včeraj in danes, prejel poročilo zakonodajno- 
pravne komisije naše skupščine, stališča in mnenja pravnega sveta k predlogu 
odloka, mnenje izobraževalne skupnosti... 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali lahko vpadem v besedo? Gre 
namreč za višjo tehniško varnostno šolo. 

Cene Matičič: Tu pa ne bi ničesar dodal. Hvala! 

Predsednik Miloš Poljanšek: K predlogu odloka ste prejeli tudi 
predlog za verifikacijo šole, informacijo o višji tehniški varnostni šoli v Ljub- 
ljani in odločbo republiškega sekretariata za prosveto in kulturo za verifikacijo 
šole z dne 10. 3. 1969. 

Predlog odloka in predloženo gradivo sta obravnavala odbor za vzgojo in 
izobraževanje našega zbora in zakonodajno^pravna komisija, ki sta o tem 
predložila našemu zboru tudi pismeni poročili. Želita poročevalca tako odbora 
kakor komisije morda še ustno obrazložiti stališče? Odbor se mora izjaviti o 
amandmajih zakonodajno-pravne komisije. Tovariš Suhodolnik, prosim. Besedo 
ima predstavnik zakonodajno-pravne komisije tovariš Suhadolnik. 

Jože Suhadolnik: Tovarišice in tovariši poslanci! V poročilu zako- 
nodajno-pravne komisije ste prejeli njeno stališče, kjer gre zgolj za neka 
formalno-pravna vprašanja. Pri I. točki predloga odloka naj se izpusti »in sme 
izdajati spričevala s splošno priznano veljavnostjo« in to iz razloga, ker je 
v 20. členu zakona o visokem šolstvu določeno, da višje šole izdajajo diplome 
s strokovnim naslovom, ki so tudi javne listine. Zato tega ni treba posebej 
navajati v odloku o verifikaciji. Nadalje, praksa zakonodajno-pravne komisije 
je, da se ne navaja v ugotovitvenih aktih tako imenovani vakancijski rok, to 
je rok, ko stopi v veljavo nek predpis. Prav iz tega razloga predlaga zakono- 
dajno-pravna komisija, da se II. točka predloga odloka črta. Poudarjam ponovno, 
da je to zgolj formalno-pravno vprašanje in ne gre za vsebinsko spreminjanje 
odloka. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Sedaj, ko smo slišali mnenje 
zakonodajno-pravne komisije, mora še predstavnik odbora povedati, kakšno je 
stališče odbora. Prosim, tovariš Suhadolnik je poročevalec tudi tega odbora. 
Prosim. 

Jože Suhadolnik (iz klopi): Odbor se strinja z mnenjem zakono- 
dajno-pravne komisije. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Torej odbor za vzgojo in izobraževanje 
se strinja. Pričenjam razpravo1. Kdo želi, prosim, besedo? Kaže( da ni razprav- 
ljalcev. 
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Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje najprej amandma zakono- 
dajno-pravne komisije k I. točki predloga odloka. Kdor je za predloženi amand- 
ma zakonodajno-pravne komisije, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da smo 
soglasno sprejeli prvi amandma zakonodajno-pravne komisije. 

Dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije k II. točki. 
Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije k II. točki 
se pravkar izrekli. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o verifikaciji višje tehniške varnostne šole v Ljubljani, hkrati z amandmajem 
zakonodajno-pravne komisije k I. in II. točki predloga odloka. 

Tako lahko preidemo na zadnjo, 7. točko dnevnega reda, to je na 
predlog odloka o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju. 

Predlog odloka je predložil v obravnavo odbor republiškega zbora za pro- 
sveto in kulturo in kot svojega predstavnika določil poslanca republiškega zbora 
tovariša Ceneta Matičiča. Zeli predstavnik odbora ustno pojasniti stališče odbora 
ožiroma predlagatelja. (Da.) Besedo ima tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Spoštovani tovariš predsednik' tovarišice in tovariši 
poslanci! Govorim v imenu predlagatelja odbora, se pravi, v imenu odbora za 
prosveto in kulturo našega zbora. 

Odbor za prosveto in kulturo našega zbora je v zadnjih nekaj dneh, 
vključno včeraj in tudi danes, prejel poleg tega, kar je navedel spoštovani 
predsednik našega zbora, razna poročila in predloge, ki jih bom navedel: po- 
ročilo zakonodajno-pravne komisije z ustreznimi amandmaji, stališča in mnenja 
pravnega sveta, mnenje izobraževalne skupnosti SR Slovenije, poročilo odbora 
za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora z amandmaji, pismo 
ekonomske fakultete v Ljubljani o pridružitvi višje šole za organizacijo dela 
v Kranju ekonomski fakulteti v Ljubljani, anonimno vlogo skupine študentov 
za izboljšanje in ureditev višje šole za organizacijo dela v Kranju, dopis v zvezi 
s podeljevanjem naslova »inženir organizacije dela«, ki ga je poslala Jugo- 
slovenska zajednica za produktivnost rada i unapredjenje poslovanja v Beo- 
gradu, mnenje sekretariata za prosveto in kulturo o anonimni vlogi in tudi 
mnenje izvršnega sveta. Naš odbor je danes od jutra dalje razpravljal o vseh 
teh mnenjih, stališčih, priporočilih in poročilih. 

Glede na novo dostavljena in medsebojno nasprotujoča si poročila in 
mnenja sta bila v odboru postavljena dva predloga: ali vztrajamo pri predlo- 
ženem odloku, ali pa predloženi odlok o verifikacije šole v Kranju umaknemo. 
V razpravi se je pokazalo, da je skoraj polovica poslancev proti predlogu, 
skoraj polovica pa za predlog. V skladu z logiko našega dosedanjega pozitivnega 
in tudi benevolentnega obravnavanja tega problema vztraja naš odbor pri 
predlaganem predlogu. V razpravi je bilo prav tako doseženo enotno mnenje, 
da pred celotnim zborom preberem dodatno poročilo, ki ga bom prebral na 
koncu svojega izvajanja. 

Odbor torej vztraja pri predlogti odloka o verifikaciji višje šole za organi- 
zacijo dela v Kranju in se strinja z amandmaji zakonodajno-pravne komisije, 
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ki po svoji vsebinski logiki in vsebinski naravi nikakor ne nasprotujejo vsebini 
predloga našega odloka. Odbor pa hkrati zavrača oba amandmaja ustreznega 
odbora prosvetno-kulturnega zbora. 

Predlog odloka bi se torej po tej spremembi glasil takole: 
Prva točka: »Višja šola za organizacijo dela v Kranju z organizacijskimi 

enotami na območju SR Slovenije izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon o> 
visokem šolstvu.« 

Druga točka odpade, ker je njena vsebina zajeta v prvi točki. 
Tretja točka ostane nespremenjena in se glasi: »Dokler ne bo ustrezen 

zvezni ah republiški zakon določil strokovnega naslova za diplomante višje 
šole za organizacijo dela v Kranju, šola ne more izdajati diplomantom diplom 
s strokovnim nazivom inženir organizacije dela.« 

Sprememba četrte točke je samo redakcijskega značaja. 
S tem prehajam na drugi del, na tako imenovano dodatno poročilo, ki 

sem ga v uvodnem delu že napovedal. 
V postopku za verifikacijo višje šole za organizacijo dela v Kranju se je 

odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora kot predlagatelj odloka 
znašel nekajkrat v položaju, ko bi moral dokazovati istovetnost razprav na 
dveh sejah z navedbami v zapisniku oziroma v posebni pismeno prikazani 
problematiki o strokovnih nazivih in o zakonitosti podeljevanja strokovnega 
naslova »inženir organizacije dela« diplomantom višje šole za organizacijo dela 
v Kranju in v obrazložitvi k predlogu tega odloka. Odbor tega dokazovanja 
ni opravil, ker je po poslovniku potrditev zapisnika hkrati tudi že dokaz 
avtentičnosti zapisa vsebine razprave na sejah skupščinskih teles. 

Odbor je na naslednjih dveh sejah odobril zapisnika in s tem stališča, ki 
so bila sprejeta na seji 23. 1. in na seji 10. 2. tega leta. Na podlagi informacije 
in protesta poslanca, člana odbora, ki je protestiral proti temu, da ga je 
predstavnik višje šole za organizacijo dela nagovarjal, naj spremeni svoje 
stališče, je odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora obsodil take metode 
kot nesprejemljive. 

Predstavnikom šole potrjeni zapisnik ni zadostoval. S pritožbami na pred- 
sednika republiškega zbora, kasneje pa še na predsednika Skupščine SR Slo- 
venije, ter s svojimi informacijami študentom njihove šole, so poskušali spod- 
bijati predlog in obrazložitev odbora za prosveto in kulturo. Isto je storil 
predstavnik šole tudi na seji odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetno- 
kulturnega zbora, kjer je spodbijal izvajanje poročevalca s trditvijo, da ne 
poroča resnično, da dezinformira poslance in svoje osebno mnenje, ki je bilo 
preglasovano, deklarira kot sklep odbora za prosveto in kulturo republiškega 
zbora. 

Odbor ugotavlja, da se je v zadnjem mesecu in pol znašel v zelo neugodnem 
in za skupščinsko prakso nenavadnem položaju brez precedensa, ko je pod 
stalnim — bodisi organiziranem ali ne — pritiskom, da bi omejitvena člena 
predlaganega odloka umaknil in predlagal le čisto verifikacijo šole. 

Ta cilj se poskuša doseči z očitnim dezinformacijami javnosti in tudi z 
očitki, da je stališče odbora za prosveto in kulturo glede verifikacije te šole 
diskriminacijske narave. Spričo dejstva, da se odbor v vsej dosedanji praksi 
ni posluževal nobenih poskusov pritiska na javnost, ker nam je kot odboru 
našega najvišjega samoupravnega in oblastnega telesa prezentno le dejstvo, 
da smo kot voljeni in zapriseženi poslanci po svojem lastnem in nepristranskem 
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prepričanju dolžni vestno in objektivno presojati in predlagati naša mnenja in 
predloge republiškemu zboru v presojo in potrditev, si podobnih metod od- 
govarjanja nismo hoteli niti želeli niti mogli dovoliti. 

Ugotavljamo pa, da so metode in pritiski, ki smo jih bih v omenjenem 
obdobju v obilici deležni, nesprejemljivi za našo prakso. Še več, trdimo tudi, 
da nas takšni načini vplivanja onemogočajo in ovirajo v resnem, treznem, 
objektivnem in predvsem politično odgovornem delu pri sprejemanju nam 
zaupanih predlogov, odlokov, poročil in drugih aktov. S tem se seveda tudi 
vnaprej distanciramo od slehernega poskusa, ki bi imel podobne namene. 

Spričo dejstva, da je višja šola za organizacijo dela v Kranju poslala vsem 
poslancem republiškega zbora in prosvetno-kulturnega zbora posebno pismo, 
pa vendarle smatramo za svojo dolžnost, da vam, ki ste to pismo prejeli, 
posredujemo naslednjo.dodatno informacijo: 

Po predložitvi predloga Skupščine SR Slovenije, da izda ustrezni akt, s 
katerim bi potrdila, da višja šola za organizacijo dela v Kranju izpolnjuje 
pogoje po novem zakonu o visokem šolstvu, je začela šola intenzivno pri- 
pravljati združitev oziroma integracijo z ekonomsko fakulteto v Ljubljani. 
Obe instituciji sta — ekonomska fakulteta 16. 3. 1970 in šola v Kranju 21. 2. 
1970 — sprejeli predlog o združitvi. Vse te ukrepe je višja šola za organizacijo 
dela podvzela samoinciativno potem, ko se je dogovarjala o takih možnostih 
baje tudi z visoko šolo za sociologijo, politične vede in novinarstvo ter VEKS 
v Mariboru. Odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora, kot predlaga- 
telja tega verifikacijskega postopka, o tem ni obvestila. V omenjenem pismu 
poslancem postavlja višja šola za organizacijo dela tudi odbor posredno pred 
»izvršeno dejstvo«. 

Predlog pa v naglici, s katero je pripravljen, gotovo ni mogel biti dovolj 
proučen. Čeprav šola v pismu predsedniku skupščine izrecno pripominja, da 
smatra »prizadevanja za integracijo v opisanem smislu za popolnoma ločeno 
vprašanje od postopka za verifikacijo šole« meni odbor, da tega ni mogoče 
prezreti, saj bi to pomenilo verificirati šolo in ugotoviti istovetnost nekega 
stanja, čeprav šola v trenutku sprejemanja te odločitve v predstavniškem 
telesu v takem primeru sploh ne bi bila več v položaju, kakršen je bil ob 
predlogu za verifikacijo. 

Sola je navedla, da znaša šolnina za dve leti študija 6000 dinarjev. Odbor 
je v gradivu po pomoti zapisal, da je to letna šolnina. Kot poročevalec to napako 
popravljam tako kot smo jo že po pravih na sestanku s študenti v Mariboru. 
Sicer pa višina samega zneska ni relevantna za ugotovitev odbora v drugem 
odstavku na drugi strani obrazložitve. Glede financiranja te šole in višje tehni- 
ške varnostne šole je odbor svoje stališče že izrazil v obrazložitvi, ko načelno 
in tudi konkretno podpira nove oblike neposrednega sodelovanja in dogovar- 
janja šole z gospodarskimi organizacijami, ker smatra, da na takšni poslovnosti 
temelječe financiranje zagotavlja prisotnost interesov gospodarskih organizacij 
in s tem večjo funkcionalno izobraževanje. To je za odbor načelo, ki ga je 
treba razvijati, kakor že nakazuje predlog zvezne resolucije o nadaljnjem 
razvoju izobraževanja in vzgoje na samoupravnih osnovah. Odbor tega načela 
nikakor ne smatra kot način, ki naj »v bistvu ostane« kot piše šola, ker je 
»v sedanjih razmerah v SR Slovenije pri pomanjkanju finančnih sredstev za 
izobraževanje ta način družbeno nujen in koristen« — to je citat iz pisma po- 
slancem — kot to tolmači šola. 
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Vsa dogajanja v tej šoli se v času, odkar je stekel postopek za verifikacijo, 
spreminjajo s takšno naglico, da ni več mogoče zanesljivo trditi, kaj se je 
v času od naše prve seje spremenilo in kaj ne. 

Na seji odbora so predstavniki šole pojasnili, da so vsi vpisani študentje 
redni študentje, čeprav so zaposleni. Predstavniki šole so bili opozorjeni, da 
pri njihovih slušateljih ne gre za redne študente, ker so le-ti po našem tolma- 
čenju zakona o visokem šolstvu izredni študenti glede na to» da so zaposleni in 
niso dolžni obiskovati predavanj, olajšave pa imajo lahko tudi pri drugih 
oblikah izobraževanja, kot so na primer vaje, seminarji in podobno. Praktične 
posledice tolmačenja tega 31. člena zakona je povezoval naš odbor z 90. členom, 
ki določa, da se lahko posebne oblike pouka za izredne študente financirajo 
tudi s prispevki študentov oziroma obiskovalcev študija, ter s prispevki za- 
interesiranih delovnih organizacij. To je odbor moral ugotoviti, kajti — kot 
je ugotovljeno že v obrazložitvi — šolnina po obstoječih predpisih za redne 
študente šol odprtega tipa, torej tistih šol, ki izdajajo v smislu zakona o visokem 
šolstvu spričevala s splošno veljavnostjo, ni dovoljena. Ali z drugimi besedami. 
Šolanje v teh šolah je za redne študente brezplačno. Zato šolnina ne more 
biti pogoj za vpis v tako šolo. 

Višja šola za organizacijo dela je problem spoznala in v novem statutu 
predvidela rešitev, po kateri razlikuje redne in izredne študente ter predvideva 
za izredne študente glede učnih obveznosti olajšave v smislu 31. člena zakona 
o visokem šolstvu. Navzlic temu pa še sedaj ni jasno, kdo se vpisuje v šolo 
kot redni ah izredni študent, ker je po podatkih šole 95 '%> slovenskih študentov 
te šole zaposlenih. V tej pripombi šole je zajeta in upoštevana prav tista 
pripomba, na katero je opozoril odbor. 

Ob tej priložnosti naj povemo, da šola informira poslance o rešitvah, ki 
v času obravnave odloka v odboru sploh niso bile znane in jih je šola kasneje 
oblikovala. 

Zakon o visokem šolstvu določa v 86. členu, da imajo visokošolski zavodi 
za uresničevanje svojih nalog notranje organizacijske enote, ki se ustanove in 
odpravijo s statutarno določbo visokošolskega zavoda. Šola opravlja svojo 
dejavnost v 20 krajih na območju Slovenije, Hrvatske ter Bosne in Hercegovine. 
Glede organizacije pouka navaja v svojem širšem gradivu: »Podatki o de- 
javnosti in organizaciji šole Kranj« iz novembra 1969, na 44. strani naslednje: 

»Pouk na šoli je decentraliziran in so organizirani oddelki v krajih, kjer 
se na podlagi razpisa prijavi zadostno število slušateljev, 40 do 50. V šolskem 
letu 1969—1970 so oddelki šole v naslednjih krajih Slovenije, Hrvatske ter 
Bosne in Hercegovine: Celju, Črnomlju, Jesenicah, Kopru, Kranju, Ljubljani, 
Mariboru, Tolminu, Trbovljah, Velenju, Osijeku, Pulju, Reki, Sisku, Splitu, 
Slavonskem Brodu, Varaždinu, Zagrebu, Zlatarju in Sarajevu. 

V teh oddelkih opravlja šola celotno pedagoško dejavnost v smislu 86. 
člena zakona o visokem šolstvu. V teh oddelkih se opravljajo vsa predavanja, 
vaje, seminarji in izpiti, skratka, v teh oddelkih opravijo slušatelji vse potrebne 
učne obveznosti, da lahko diplomirajo.« 

V pismu, ki ga je šola poslala vsem poslancem, je zanikano1, da bi imela 
šola organizacijske enote v drugih republikah, in še zatrjuje, da v drugih 
republikah samo organizira pouk; hkrati je šola v kratkem času preimenovala 
oddelke v študijske centre kot nekakšne oblike pomoči študentom, za katere 
pa naj ne bi veljal predlog odloka o verifikaciji šole. 
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V statutu, ki ga je svet šole sprejel 24. februarja letos, torej po obravnavi 
predloga odloka v odboru, katerega pa Skupščina SR Slovenije še ni potrdila, 
so v 18. in 19. členu določeni študijski centri zunaj sedeža šole. Pedagoško delo 
v takšnem centru vodi in nadzira pedagoški vodja, kateremu so tudi določene 
naloge. V statutu, ki ga je svet šole sprejel 1. julija 1966, je v 18. členu določeno, 
da šola organizira dejavnost načeloma na celotnem območju SFRJ. 

Odbor se ni spuščal v oceno zadostnosti in ustreznosti učbenikov in skript. 
Za 30 predmetov je bilo v šoli napisanih 18 skript. Tudi šola sama ni prikazala 
te problematike. Ugotovljeno pa je bilo, da so težave, ker ni na razpolago 
domače ali prevedene literature, zaradi česar morajo učitelji vso snov predavati, 
oziroma morajo skrbeti, da na druge načine premagajo to pomanjkljivost. 
S to ugotovitvijo je skušal odbor opravičiti odločitev šole, da vsi zaposleni 
študenti obvezno obiskujejo predavanja. S tem v zvezi je odbor tudi mnenja, 
da je obremenitev tako za študente kot za učitelje prevelika, predavanja kot 
prevladujoča oblika pedagoškega dela pa preveč poudarjena. V razpravi v 
odboru ni bilo pojasnjeno, koliko znaša ta obremenitev tedensko. Na to vpra- 
šanje so bili dani nejasni in različni odgovori. Tako so bile dane izjave s strani 
predstavnikov šole enkrat, da opravijo stalni učitelji 50 °/o vseh predpisanih 
učnih ur v 20 oddelkih, drugič pa, da opravijo 70'% predpisanih učnih ur v 
vseh oddelkih. 

K tej nejasni situaciji prispevajo tudi poročila same višje šole za organi- 
zacijo dela v Kranju. V daljšem gradivu je, recimo, zapisano, da deluje poleg 
18 rednih učiteljev tudi 80 honorarnih učiteljev. Iz gradiva, ki je bilo izdano 
komaj dober mesec dni kasneje, pa povzemamo, da deluje na šoli poleg 18 
rednih le 64 honorarnih poimensko navedenih učiteljev, od tega 13 iz območja 
SR Slovenije. Ob tako nasprotujočih si trditvah je seveda povsem nemogoče 
ugotoviti tedenske obremenitve učiteljev. 

Zakon o visokem šolstvu dopušča možnost, da tudi višje šole opravljajo 
znanstveno-raziskovalno delo. Naloga višjih šol je, da izobražujejo strokovnjake, 
ki morajo obvladati temeljna in splošna znanja, biti usposobljeni za praktično 
uvajanje in uresničevanje sodobnih dosežkov svoje stroke ter za organizacijo 
in vodenje delovnih procesov. Ker znanstveno-raziskovalno delo za višje šole 
ni dolžnost, določa 45. člen zakona o visokem šolstvu, da je za učitelja višje 
šole lahko izvoljen, kdor ima ustrezno visoko izobrazbo ter izpolnjuje druge 
pogoje, ki jih določa statut šole. če pa višja šola razvija znanstveno-razisko- 
valno delo, je za učitelja predmeta, v zvezi s katerim višja šola organizira in 
razvija znanstveno-raziskovalno delo, lahko izvoljen, kdor ima naslov docenta, 
rednega profesorja ah izrednega profesorja. Zakon določa, da morajo biti ti 
predmeti v statutu višje šole posebej navedeni. V smislu 42. člena zakona 
o visokem šolstvu je v naslov docenta, izrednega profesorja in rednega pro- 
fesorja lahko izvoljen, kdor ima doktorat znanosti in izpolnjuje posebne pogoje, 
ki jih statut univerze določi za posamezni naslov učitelja. 

Znano je, da je Skupščina SR Slovenije z zakonom o visokem šolstvu 
bistveno zaostrila pogoje za izvolitev učiteljev vseh visokošolskih zavodov. 
V tem smislu določajo stališča skupščine, ki jih je ta sprejela še pred sprejetjem 
zakona o visokem šolstvu, da je za docenta lahko izvoljen kandidat, ki ima 
doktorat znanosti in objavljena znanstvena dela ali kvalitetna strokovna dela 
s področja, za katero kandidira. Za izrednega profesorja je lahko izvoljen kan- 
didat, ki ima doktorat znanosti ter obsežnejši opus objavljenih pomembnih 
znanstvenih del, na področju uporabnih predmetov pa pomembnih strokovnih 
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del s področja, za katero kandidira. Za rednega profesorja je lahko izvoljen 
kandidat, ki ima doktorat znanosti in zelo obsežen opus objavljenih, zelo 
pomembnih del, na področju uporabnih predmetov pa zelo pomembnih stro- 
kovnih del s področja, za katero kandidira. 

To so v glavnem kriteriji naše skupščine, po katerih naj se v prihodnjem 
obdobju ocenjuje usposobljenost učiteljev za znanstveno-raziskovalno delo in 
fs tem tudi posameznih visokošolskih zavodov. V času, ko je odbor razpravljal 
o predlogu odloka, je imela šola 18 stalnih učiteljev. Od teh pa je imel samo 
en učitelj, ta je prišel na šolo šele pred kratkim, doktorat s področja kemijskih 
znanosti. 

Odbor je smatral, da je potrebno pojasniti to vprašanje, ker zakon o 
visokem šolstvu predvideva, da se lahko tudi višje šole ukvarjajo z znanstveno- 
raziskovalnim delom, vendar le v primeru, če izpolnjujejo določene pogoje, 
zlasti glede usposobljenosti njihovih učiteljev. 

Nadalje naj pojasnimo, da je imela šola v času obravnave odloka peda- 
goško znanstveni svet, ki ga je sestavljalo 18 profesorjev in predavateljev. 
V novem statutu je šola spremenila ta pedagoško znanstveni svet v pedagoški 
svet. Predstavniki šole so na seji odbora poročali, da znanstveno-raziskovalno 
delo za učitelje ni obvezno in se z njim ukvarjajo le, če sami smatrajo to za 
potrebno. 

Našteta dela učiteljev so članom odbora bolj ali manj znana, vendar za 
ocenjevanje ali šola izpolnjuje pogoje tudi za znanstveno raziskovalno delo, niso 
pomembna, ker zakon določa drugačne in jasne kriterije. S tem svojim stališčem 
pa odbor ne podcenjuje vsega dosedanjega strokovnega in znanstvenega, zelo 
pomembnega dela učiteljev teh šol. Meni, da je to koristno za prakso in za 
njihov lasten strokovni napredek. 

Višja šola za organizacijo dela očita našemu odboru pristranost in ne- 
objektivnost, ker v predlogu odloka za verifikacijo višje tehniške varnostne 
šole ni nobenih pridržkov, v predlogu odloka za verifikaciji višje šole za orga- 
nizacijo dela pa sta dve omejitvi. Razen tega pa so nekateri pomisleki izraženi 
še v obrazložitvi. 

Za katere in kakšne razlike gre? Višja tehniška varnostna šola je bila 
verificirana po prejšnjem zakonu o visokem šolstvu v SR Sloveniji z odločbo 
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo z dne 10. marca 1969. Verifi- 
kacijo je opravila posebna strokovna komisija, ki jo je imenoval sekretariat. 
Vodil jo je Albert Struna, diplomirani inženir strojništva in redni profesor 
fakultete za strojništvo. Odboru je bil predložen celoten elaborat komisije, ki 
obsega nekaj sto strani in je plod večmesečnega dela. 

Višja šola za organizacijo dela doslej ni bila verificirana, čeprav je bil njen 
ustanovitelj po 21. členu prejšnjega zakona o visokem šolstvu v Ljudski repu- 
bliki Sloveniji dolžan dati predlog za verifikacijo republiškemu organu za 
strokovno izobraževanje. Predstavniki šole pa trdijo, da je bila šola verificirana 
s tem, ko je izvršni svet Skupščine LR Slovenije potrdil akt organa, ki je šoto 
ustanovil po 15. členu prejšnjega zakona o visokem šolstvu v LR , Sloveniji in 
to 6. 9. 1963. leta. Po tem času je šola izvedla štiri radikalne organizacijske 
spremembe v naslovu, v organizaciji in v učnih programih. To je storila brez 
vsake verifikacije, čeprav jo je zakon zahteval. 

V sklop verifikacije sodi poleg vrste strokovnih vprašanj tudi ugotovitev 
potreb po kadrih in izdelava profila poklica, ki naj ga šola izobražuje po 
programu, ki ustreza temu profilu. Profile pripravljajo posebne strokovne 
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komisije v sodelovanju z uporabniki kadrov, potrjuje pa jih po ustaljeni metodi 
ustrezen organ gospodarske zbornice SR Slovenije. 

Po takem postopku je bil izdelan in sprejet profil, ki ga izobražuje višja 
tehniška varnostna šola. Za višjo šolo za organizacijo dela pa je izdelal profil 
tovariš Mitja Kamušič, namestnik direktorja te šole, in ga je tudi priobčil 
v strokovni reviji, ki jo šola izdaja. Odbor ni pristojen razsojati o ustreznosti 
tako izdelanega profila. Ugotovil pa je, da ni bil izdelan po normalni poti in ga 
zato ni mogel priznati. 

Višja tehniška varnostna šola ima vpisanih 274 študentov in organizira 
pouk, vaje in druge oblike pedagoškega dela na sedežu šole, kjer ima v najemu 
ustrezne učne in poslovne prostore zavoda SR Slovenije za varstvo pri delu; 
uporablja pa tudi njegovo materialno in tehnično bazo in knjižnico. Ta šola ima 
tudi lastno opremo za vaje iz fizike. Izjemoma organizira predavanja tudi na 
fakulteti za strojništvo in na fakulteti za arhitekturo in gradbeništvo. 

Višja šola za organizacijo dela v Kranju ima za 1554 vpisanih študentov 
organiziran pouk v 20 centrih, od tega v 10 centrih na območju drugih repu- 
blik. Odbor meni, da z našim aktom o verifikaciji ne moremo verificirati de- 
javnosti te šole v drugih republikah, ker je to v izključni pristojnosti drugih 
republik. 

Odbor pa je upošteval tudi pomislek ekonomske fakultete, ki ugotavlja, da 
je težko zagotoviti ustrezno strokovno raven takega izobraževanja. Glede tega 
je dal odbor obsežno obrazložitev. Pravilnost takšne odločitve je bila potrjena 
tudi na posvetovanju predsednikov prosvetno-kulturnih zborov jugoslovanskih 
republik- ki je bilo 20. in 21. marca tega leta na Bledu. 

Višja tehniška varnostna šola vpisuje študente z dokončano tehniško sred- 
njo šolo, ki so v delovnih organizacijah že zaposleni na delovnih mestih varstva 
pri delu. Sola je tehniške stroke, zato naslov varnostni inženir že po samem 
zveznem zakonu ni sporen. Višja šola za organizacijo dela vpisuje študente ne 
glede na vrsto njihove srednješolske predizobrazbe in šola ni označena kot 
tehniška šola. 

Kljub trditvi, da je v križišču diagonal pravokotnika socialno-politoloških, 
ekonomskih, psiholoških in tehniških vsebin učnega programa tehnika posebej 
poudarjena, se je šola v svojih integracijskih prizadevanjih vendarle odločila 
za integracijo v sklopu ekonomskih ved. S tem je šola sama negirala svoj 
nekoč zelo poudarjeni tehnični značaj; kot netehniška šola pa po zakonu ne 
more podeljevati naslova »inženir«. 

Pri odločitvi glede te točke odloka se je odbor naslanjal na mnenja 
sekretariata izvršnega sveta za zakonodajo, zakonodajno-pravne komisije, uni- 
verze v Ljubljani, Zveze inženirjev in tehnikov; seznanil pa se je tudi s pismom, 
ki ga je poslalo ustavno sodišče SR Slovenije predsedniku Skupščine SR 
Slovenije, v katerem opozarja na pomanjkljivo normativno ureditev strokovnih 
naslovov in akademskih stopenj in na nujnost zakonske ureditve nerešenih 
vprašanj na tem področju. Ustavno sodišče pa v tem pismu — za razliko od 
prej naštetih organov in organizacij — ne zavzema stališča o zakonitosti uporabe 
naslova »inženir organizacije dela«, ki ga daje šola svojim diplomantom. Odbor 
je obravnaval vprašanje tega naslova na podlagi vlog, ki mu jih je odstopila 
komisija za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije, katere so odbori dolžni 
obravnavati na podlagi 4. alinee 154. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Hvala lepa! 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovariš Matičič. 
Poleg predloga odloka ste prejeli k tej točki dnevnega reda še gradivo 

odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora o problematiki strokovnih 
naslovov in o zakonitosti podeljevanja strokovnega naslova »inženir organi- 
zacije dela« diplomantom višje šole za organizacijo dela v Kranju, nadalje 
predlog višje šole za organizacijo dela v Kranju za verifikacijo šole, mnenja 
univerze v Ljubljani, ekonomske fakultete v Ljubljani, visoke ekonomsko- 
komercialne šole v Mariboru in gospodarske zbornice Socialistične republike 
Slovenije. Kasneje ste sprejeli še stališče in mnenje pravnega sveta izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, mnenje republiške izobraževalne skupnosti in. 
poročilo zakonodaj no-pravne komisije. 

Predlog odloka in predložena gradiva sta obravnavala odbor našega zbora 
za vzgojo in izobraževanje ter zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila 
pismeni poročili. Želita poročevalca odbora oziroma komisije še ustno obra- 
zložiti svoje stališče? Predstavnik odbora tovariš Suhadolnik to želi. Prosim, 
besedo ima poslanec Suhadolnik, predstavnik odbora za vzgojo in izobraževanje 
našega zbora. 

Jože Suhadolnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Odbor za 
vzgojo in izobraževanje prosvetno-kultumega zbora je na današnji seji obrav- 
naval poročilo zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k predlogu 
odloka o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju. Odbor je tokrat 
že v tretji obravnavi predloga za verifikacijo višje šole za organizacijo dela 
v Kranju ponovno ocenil svoja amandmaja k II. in III. točki predloga ustreznega 
odloka in sklenil, da ju umakne. Na seji je bilo namreč znova ugotovljeno, da 
odbor ni bil seznanjen z ustreznimi strokovnimi mnenji in stališči glede orga- 
nizacije in vsebine dela višje šole za organizacijo dela v Kranju. Glede na to 
je odbor menil, da je postopek za verifikacijo šole preuranjen in se ni strinjal 
z vsebino predloženega odloka. Odbor je soglašal z vsebino poročila zakono- 
dajno-pravne komisije k predlogu odloka, vsebovano v 1. točki, ter menil, 
naj bi se podaljšal 12-mesečni zakonski rok za ugotovitev, da višje šole, ki 
niso bile ustanovljene z zakonom, lahko ta status obdržijo še naprej, če repu- 
bliška skupščina z aktom ugotovi, da šole izpolnjujejo pogoje po zakonu o 
visokem šolstvu. 

Glede na to odbor predlaga, da se spremeni 2. odstavek 94. člena zakona 
o visokem šolstvu, tako da se glasi: 

»Višje šole, ki niso bile ustanovljene z zakonom, imele pa so po tedaj 
veljavnih predpisih status višjih šol, ga lahko obdržijo še naprej, če se. v 
18 mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon, z aktom Skupščine SR Slovenije 
ugotovi, da izpolnjujejo pogoje po tem zakonu.« 

Odbor je podprl tudi pobudo, dano na seji, naj bi takšno spremembo 
zakona o visokem šolstvu pristojna zbora sprejela po skrajšanem postopku. 

Poudaril pa bi poleg tega še naslednje: Med odmorom smo nekateri člani 
odbora o tem razpravljali s podpredsednikom zakonodajno-pravne komisije, ki 
je menil, naj bi ta predlagani rok 18 mesecev spremenili tako, da bi ga po- 
daljšali do 31. decembra 1970, češ da je podaljšanje 6 mesecev prekratko. Po 
zakonu o visokem šolstvu ta rok preteče v 12 mesecih, to je 28. marca letos in 
če ga podaljšamo na 18 mesecev, je to le za 6 mesecev dalj, kar je prekratek 
rok. Zato predlagam v imenu članov odbora, če se strinjajo s tem, da se 
ugotovitveni rok v 2. odstavku 94. člena omenjenega zakona podaljša na 
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31. 12. 1970 in ne, kot sem prej predlagal, da se podaljša za 18 mesecev. 
Najlepša hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Če prav razumem, je tovariš Suha- 
dolnik govoril v imenu odbora. Zanima me še, kaj meni o tem predlogu 
odbora zakonodajno-pravna komisija. 

Jože Suhadolnik: Zakodajno-pravna komisija je v bistvu zavzela 
svoje stališče. Zavzela se je za prvo stališče, ki ga je osvojil tudi naš odbor. 
In podrejeno, če ta predlog ne bi bil sprejet, predlaga, da se sprejme odlok 
o verifikaciji šole z amandmaji, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija 
v svojem pismenem poročilu. 

Predsednik Miloš Poljanšek: K besedi se javlja dr. Petrič, član 
našega zbora in član izvršnega sveta. 

Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, glede na to, ker tudi izvršni 
svet meni, da je zadeva nekoliko zapletena in da se še bolj zapleta, bi rekel 
nekaj besed. 

O tej materiji je izčrpno razpravljal najprej odbor izvršnega sveta, včeraj 
pa še izvršni svet. Sprejel je stališče, ki je, če prav razumem, enako kot 
stališče odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora. To poudarjam po- 
sebej zato, ker se v tej zapleteni debati slišijo različna tolmačenja, in je mar- 
sikomu nejasno, kakšno je stališče izvršnega sveta. Naj ponovim! Izvršni svet 
meni, da so zreli pogoji za verifikacijo šole z omejitvami v prvi in drugi točki 
odloka. Tudi ni mogoče reči, da je stališče zakonodajno-pravne komisije, naj 
se verifikacija šole odloži. Ona predlaga v svojem poročilu amandmaje. 

Izvršni svet s svojimi stališči podpira v celoti stališča odbora za prosveto 
in kulturo in stališče zakonodajno-pravne komisije. To pomeni, da se zavzema 
za verifikacijo dejavnosti šole na območju Slovenije in da šola ne more po- 
deljevati strokovnega naslova »inženir organizacije dela«. 

Glavni interesent za tak profil je gospodarstvo. To ga je pozitivno ocenilo, 
poudarja pa tudi, potrebo po takšnih strokovnjakih. Tudi mi menimo, da je 
ta profil koristen. Zato je treba odpraviti pomanjkljivosti na tej šoli. Zavedati 
se moramo, da je ta profil mnogo bolj potreben kot nekateri »čisti« profili, ki 
so po svoji koristnosti in potrebnosti v tem času nekoliko bolj problematični. 
To pa seveda zahteva odpravo vseh pomanjkljivosti na tej šoli, ki niso majhne. 
Menih smo namreč, da bo verifikacija pospešila razvoj pozitivnih procesov 
v sami šoli. Nekoliko pomislekov je bilo v naših razpravah o strokovnosti 
verifikacijskega postopka. Smatrah smo, da je bil postopek brez komisije 
nekoliko problematičen. Vendar smo menih, prvič, da je to tudi naša krivda, 
ker smo bih verjetno dolžni šolo na to pravočasno opozoriti, in drugič, da so 
ocene o šoli, ki so jih dali ekonomska fakulteta, gospodarska zbornica in drugi 
vendarle v svojem bistvu pozitivne. 

Posebej bi hotel poudariti tole. Na današnji seji in med današnjim dnem 
so bili tudi člani izvršnega sveta seznanjeni z nekaterimi metodami vplivanja 
na poslance, ki se jih je posluževala šola. O tem izčrpno govori poročilo odbora 
za prosveto in kulturo, ki ga je prečital tovariš Matičič. Jasno pa je, da tako 
kot poslanci tudi člani izvršnega sveta take metode, taka čudna pota obsojajo. 
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Vendarle želim poudariti to, da je to ena stvar, verifikacija pa druga stvar. 
Ne bi želel in mislim, da je vredno na to opozoriti, da zaradi reakcije na ne- 
ustrezne metode posameznikov, ki opravljajo na tej šoli pomembne funkcije, 
ne bi verificirali šole. To bi bilo stališče do neustreznih metod, ki so jih ti 
tovariši opravili, ne pa stališče do verifikacije. 

Stališče izvršnega sveta s tem v zvezi pa je naslednje: V zadnjih dneh 
niso bili predloženi nobeni dodatni argumenti, razen zapleti v zvezi z zelo 
problematičnimi posegi tovarišev iz šole, ki bi navajali na to, da stališče odbora, 
izvršnega sveta, zakonodajno-pravne komisije ni več sprejemljivo. To pomeni, 
da je verifikacija sprejemljiva z omejitvami v predlogu odloka. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Kdo še želi poseči v razpravo? Besedo 
ima tovariš Jurančič, predstavnik višje šole za organizacijo dela v Kranju. 
Prosim, tovariš Jurančič. 

Ilija Jurančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Višja šola za organizacijo dela, ki jo danes predstavljam in na kateri delam že 
10 let, je pravzaprav samorastniška šla. Razvijala se je na poseben način in se 
je uveljavljala pod precej težjimi pogoji, kot so se uveljavljale druge šole. Zaradi 
tega, ker smo bili postavljeni v drugačno situacijo, smo ubrali drugačno pot 
rasti kot druge šole. To se v celem razvoju šole nedvomno odraža. Namreč, 
dejstvo je, da smo začeli iz nič in pravzaprav samo razvijali določeno strokovno 
področje. Naše delo temelji na samofinanciranju, to se pravi, da smo si morah 
sami priskrbeti sredstva za financiranje naše dejavnosti itd. To se je gotovo 
odražalo v naši dejavnosti. Vendar če danes gledamo na prehojeno pot ne glede 
na pomanjkljivosti, ki so bile, in ki so gotovo še — samo upam si trditi, da 
so sedaj veliko manjše, kot so bile v začetni fazi dela — le lahko ugotavljamo, 
da se je danes ta šola uveljavila. 

Sola v gospodarstvu nekaj pomeni, saj imamo danes več kot 1500 diplo- 
mantov, absolventov in slušateljev, za katerimi stojijo predvsem gospodarske 
organizacije. Na začetku tega postopka za verifikacijo je približno 40 upravnih 
odborov večjih gospodarskih organizacij podprlo verifikacijo šole. 

Ne glede na to, da smo se razvijali drugače kot druge šole, moram reči, da 
smo razprave o zakonu o visokem šolstvu in sam sprejem zakona o visokem 
šolstvu pri nas na šoli zelo toplo pozdravih. Menili smo, da bo z zakonom 
izenačen status vseh visokošolskih zavodov. To smo seveda tudi pričakovali od 
vsega tega postopka. In mislim, da je bilo. to bistveno. 

Ob tem je seveda treba reči, da predlog odloka, ki ga je predložil odbor 
za prosveto in kulturo republiškega zbora, vsaj po našem mišljenju ne ureja 
statusa šole in bo šola zopet v nekem posebnem položaju. Namreč, mi se ne 
izogibljemo diskusij o problemih, ne izogibljemo se razpravi o tem, katere 
stvari bi bilo treba še razvijati in dopolnjevati. Menimo, da je taka razprava 
in vsako stališče, ki je podprto z argumenti, dobrodošlo, in nam lahko pomaga, 
da se bomo še hitreje in še bolje razvijah in uveljavljali v gospodarstvu. Sedaj 
razpravljamo samo o problemu verifikacije šole in bi se bilo treba samo izreči 
o verifikaciji šole. Kasneje pa bi lahko obravnavah probleme, ki zadevajo vse 
šole. 

Poglejmo na primer: Na področju republike Hrvaške ne deluje samo naša 
šola, ampak tudi nekatere druge višje šole iz Slovenije. Vemo, da je to ne- 
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dvomno problem, vendar naj se ta rešuje za vse šole hkrati, drugače bo imela 
naša šola zopet nek poseben status. 

Vprašanje naslova inženir organizacije dela. Gotovo, da problem strokovnih 
naslovov na sploh ni. rešen. Zato podpiramo stališče, da bi proučili oelotno 
problematiko naslovov in sprejel predpis, ki bi veljal za vse, pa tudi za nas. 
Ni pa v redu, da se ureja le naslov naše šole. Informiran sem, da je sekretariat 
za prosveto in kulturo že poslal skupščini predlog za izdajo zakona o strokovnih 
naslovih, ki bi ga lahko sprejeli že pred sedmimi leti. To se pravi, da bi bilo 
veliko primerneje, da odločite samo o verifikaciji šole glede na potrebnost 
tovrstnega šolanja in glede na rezultate, ki jih je šola doslej dosegla, da pa se 
o vseh problemih, ki so tu v predlogu odloka, razpravlja kasneje in se sprej- 
mejo sistemske rešitve, ki bodo veljale za vse šole. To je stališče šole. Ne 
prosimo za nobeno benevolenco in prav nič ne prosimo, da bi nam kdo kaj 
podaril. Ce je problem verifikacije šole, potem je za nas veliko bolj sprejem- 
ljivo stališče, naj se verifikacija odloži za toliko časa, da se vse stvari proučijo. 
Naše mnenje pa je, da je glede na našo desetletno prakso in glede na vse, kar 
je bilo povedano, šolo možno verificirati. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hval lepa! Dalje, kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Jože Dolar. 

Jože Dolar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Iz neposredne prak- 
se ugotavljamo, da potrebuje gospodarstvo podobne profile, kot jih je doslej 
izobraževala višja šola za organizacijo dela v Kranju. Povezanost šole z življe- 
njem se je odražalo prav v njeni prilagodljivosti praktičnim potrebam gospo- 
darstva. To je razvidno iz dosedanjega dela šole, ko so nekdanje kadrovike 
zamenjali z inženirji za organizacijo dela. Ne nameravam se spuščati v zako- 
nitost naziva šole in v profile. Ob tem je mnogo vprašanj v zvezi z ustreznimi 
členi zakona o visokem šolstvu. Menim pa, da mora družba najprej ugotoviti 
potrebnost šole, ki izobražuje takšne ah podobne profile, prevzeti odgovornost 
glede njene strokovnosti, možnosti notranjega razvoja ter financiranja. Ob pre- 
hajanju na začetek delitve dela v smislu današnje znanstvene organizacije dela 
na stopnji industrijskega razvoja proizvodnje bodo vzporedno z organizacijo 
dela nastajale nove službe z novimi profili. To bo nalagalo nove naloge in nove 
funkcije zlasti kadrovskim službam. Ta bo v industriji dobila naslednje funk- 
cije: analiziranje delovnih mest, strokovni izbor kadrov glede na specifične 
zahteve delovnih mest, funkcionalno usposabljanje strokovnih kadrov, pri- 
učevanje delavcev na delovnih mestih, vrednotenje dela in podobno. S tem je 
utemeljena do neke mere že tudi prehodna potreba po kadrih, kakršne naj bi 
oblikovala in jih tudi v bodoče izobraževala kranjska šola pod pogoji, ki jih 
določa zakon in na podlagi katerega je mogoča verifikacija. Po mojem mnenju 
obstoječe visoke šole za gospodarstvo, na primer ekonomska fakulteta, ne dajejo 
svojim diplomantom toliko specifičnih znanj o organizaciji dela in podobno 
kot jih poskuša dajati višja šola za organizacijo dela v Kranju. Ob tem se 
seveda ne želim spuščati v primerjanje učnih programov ah kvalitete teh šol. 
Mislim, da okrog 400 diplomantov kranjske šole in njenih približno 2000 slu- 
šateljev govori o zanimanju gospodarstva za to šolo, ki jo tudi zato financira. 
Ob tem, ko dajem videz soglasnosti k verifikaciji šole, poudarjam, da obstojijo 
objektivne potrebe za obstoj takšne šole in se strinjam s predlagateljem in 
drugimi, da je potreba in dolžnost pred verifikacijo rešiti določena vprašanja 
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glede strokovne ravni šole, strokovne in znanstvene usposobljenosti učiteljev, 
zlasti pa še glede profila in njegovega naziva. Ob vsem tem pa je ob formalnem 
in finančnem pogledu potrebno šolo postaviti v takšen status, kot ga imajo 
drugi visokošolski zavodi. Ne morem se izreči za verifikacijo šole oziroma tega 
stanja vse dotlej, dokler v resnici ne obstoji garancija za dokončno ureditev 
najšibkejših točk v tej šoli. V zvezi s tem predlagam, da je pred verifikacijo 
treba ugotoviti družbeno potrebnost in opravičenost obstoja te šole, potrebnost 
takega ali podobnega profila, zagotoviti ustrezno strokovnost in izenačiti status 
šole z drugimi visokošolskimi zavodi. V trenutku, ko verificiramo šolo, ne 
damo pa možnosti za njeno učvrstitev, že priznamo naslov in s tem sprejemamo 
stanje, kakršno je. Tako verificirana šola bo ostala neenaka z drugimi visoko- 
šolskimi zavodi v pogledu strokovnosti, rasti, financiranja ipd. Končni zadostni 
razlog za samo verifikacijo višje šole za organizacijo dela v Kranju pa najbrž 
tudi ne more biti slučajno odklanjanje financiranja te šole s strani republiške 
izobraževalne skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Naprej, prosim! Besedo 
ima Viktor Turnšek, poslanec našega zbora. 

Viktor Turnšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ce sem prav 
razumel, predlog našega odbora zahteva odložitev verifikacije šole do jeseni ozi- 
roma celo spremembo zakona. Mislim, da ni mogoče zaradi enega samega 
vprašanja, ko ne moremo najti nanj odgovora, spremeniti zakona. Sam sem 
pa mnenja, da verifikacija ni sporna, ker imamo tu mnenje fakultete, mnenje 
mariborske šole in mnenje zbornice. Mislim, da tudi sam odbor ni v dilemi 
glede verifikacije. Z odlaganjem verifikacije ne bi ničesar rešili, ker bomo 
kasneje težko dobiti nove, bolj prepričljive elemente. 

Eno vprašanje, ki je bilo nejasno in ki najbrž tudi zdaj ni razčiščeno, 
je vprašanje naziva. Mislim, da lahko reševanje naziva odložimo, čeprav je 
sporno ali naj ima diplomant naslov »inženir« ali »ekonomist«. Ce bonK> ve- 
rificirali šolo in ji dali rang višje šole, bo morala sprejeti strokovni naslov, ki 
ga določa zakon. Ali naj bo to inženir ah ekonomist, ah je sedanji naslov pra- 
vilen ali ne, vse to ne more vplivati na našo odločitev glede verifikacije. 

Iz predloženega materiala je razvidno, da je celotno vprašanje nazivov 
posameznih profilov nerešeno. Zato mislim, da ni vzroka, da bi odlagali veri- 
fikacijo šole. Predlagam torej, da šolo verificiramo, da pa vsa nerešena vpra- 
šanja, predvsem pa vprašanje naziva, rešimo kasneje za vse šole. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Feldin, prosim. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Ker sem član 
odbora, bi sicer moral pojasnjevati njegova stališča, vendar bom povedal svoje 
mnenje, ker to pravico imam. 

1. Mnenja sem, da doslej niso bila odboru predložena nobena strokovno 
argumentirana stahšča in niti pravna stvar ni nesporno pojasnjena, da bi se 
lahko z mirno dušo odločil za tak odlok. 

2. Tudi predloženi odlk, h kateremu smo na prvi seji dobili amandmaje, 
naj bi danes umaknili. Za amandmaje sem se odločil zaradi tega, ker me nihče 
ni mogel pravno prepričati, da je v odloku te zadeve možno rešiti. Tudi danes 
še nimam tega mnenja. Vprašujem, zakaj do danes še nismo dobili jasnega 
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pravnega mnenja, kaj je mogoče in kaj ne. Na izražena mnenja se žal ne morem 
zanesti. Strinjal sem se v tem, da najprej razčistimo s strokovno komisijo vsa 
tista vprašanja, ki za verifikacijo pridejo v poštev. Kako se to dela pri vseh 
srednjih šolah, celo vemo. Za vse srednje šole smo postavili za verifikacijo 
pogoje. Tudi za visokošolstvo so predvideni, vendar nisem prepričan, če so res 
najboljši, ker mi jih ni nihče povedal. Da ne govorim o tem, da je slišati 
različna stališča in da dobivam prepise anonimnih pisem in podobno. V tem 
položaju ne morem biti edini arbiter o tem, kdo ima prav in kdo ne. Zato sem 
se raje odločil za to, da se podaljša rok za verifikacijo .To se pravi, da se 
spremeni 94. člen zakona o visokem šolstvu. V tem času naj vsi strokovni 
organi, ki so za verifikacijo pristojni in vsi drugi strokovni organi predlože 
zboru poštene analize stanja. Ko bomo to imeli, se bomo odločali vsak po svoje. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Dr. Kornhauser jeva želi besedo. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Spoštovani tovariši poslanci in 
gostje! Želela bi nekoliko polemizirati z razpravljalo, pred menoj. Hudo ob- 
žalujem, da je dr. Petrič odšel iz dvorane, ker bi prav njemu želela zastaviti 
nekaj vprašanj, obenem pa tudi tovarišu Turnšku in drugim. Najprej smo 
slišali očitek dr. Petriča, da smo tudi mi krivi, da ni bilo verifikacije. Vprašala 
bi, kdo je ta »mi«. Ce gre za majestetski plural, potem je to v redu in prav, 
toda uredi naj se na tistem mestu, kamor to sodi. Prosvetno-kulturni zbor tega 
gotovo ni zakrivil, namanj pa posamezni poslanci. 

Prav tako se ne morem strinjati z izvajanjem tovariša Turnška, ki pravi, 
da šolo moramo verificirati, ker je tukaj mnenje ekonomske fakultete, mnenje 
visoke ekonomske-komercialne šole in mnenje zbornice. To so mnenja, za 
katera bi si upala trditi, da niso strokovna. To so v bistvu občutki, ki jih 
težko upoštevamo1. Zato vprašujem, kje je strokovna verifikacija, ki jo zahteva 
tudi zakonodajno-pravna komisija. 

Tu je padel očitek, da smo vročekrvni, da je atmosfera zastrupljena in po- 
dobno. Upala bi si trditi, da naša zakonodajno-pravna komisija še nikoh ni 
bila vročekrvna in prav je tako-. V gradivu lepo piše, da je bil postopek za 
verifikacijo višje tehniške varnostne šole izčrpno izpeljan, da pa je bilo, kot je 
iz samega poročila zakonodajno-pravne komisije razvidno-, za šolo v Kranju 
dano v naglici nekaj splošnih mnenj posameznih institucij, ki nimajo značaja 
strokovnih ocen obstoječega stanja in pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za 
priznanje statusa višje šole po zakonu o visokem šolstvu. Tega ni in se zato 
sprašujem, zakaj dr. Petrič tega ni pojasnil. Skušala bom zato sama o tem 
glasno razmišljati. 

Ne verjamem, da predstavniki šole, ki so tu navzoči, tega, kaj je po- 
trebno, ne bi vedeli. Oe pa šola za »organizacijo dela« tega pogoja ni poznala, 
potem se nehote poraja sum glede resnične kvalitete šole, kajti vsaj šola za 
organizacijo dela mora — najmanj, kar je — poznati pogoje za lastno verifikacijo. 
Zato menim, če je bil verifikacijski postopek izpeljan za višjo šolo za varnostne 
tehnike, da bi moral biti izpeljan enak verifikacijski postopek tudi za to šolo. 
Kdor meni, da je kdorkoli od nas zastrupljen zaradi tega, ker meni, da bi šola 
morala vedeti, da je tudi zanjo potreben postopek za verifikacijo,, potem si 
upam trditi, da je mogoče najti nasproten dokaz, da pa se šola prav dobro 
spozna na tisto organizacijo1, prek katere je moč vplivati na posamezne po- 
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slance. Takega bombardiranja, kot smo ga bili deležni z vseh mogočih strani, 
že dolgo ni bilo. 

Zato bi želela objektivno razpravljati tudi o tem primeru. Strinjam se s 
tovarišem Jurančičem, da šola ne sme in ne more biti izjema. Mi jo moramo 
enakopravno obravnavati kot vse ostale šole; enakopravno pa s stališča, če 
je strokovno usposobljena, če izobražuje kadre, ki jih gospodarstvo potrebuje, 
če ima vse potrebne programe in ostalo, kar je za šolo potrebno. Če to šola 
izpolnjuje, potem nimamo nobene pravice, da bi jo kakorkoli potiskali vstran, 
niti pri financiranju niti pri čem drugem in bo morala biti enakopravna z 
vsemi drugimi šolami. Ce pa kaj ni v redu, je treba to urediti brez pritiskov in 
brez bombardiranja, s pretehtano analizo in s pregledom tega, kar je narejeno 
in kaj ni. Nobena vročekrvnost torej ni potrebna ne v eni ne v drugi smeri. 

Bolj kot kaj drugega bi si tudi sama želela, da bi bih zavrnjeni očitki 
glede kvalitete te šole. Kajti, če so resnične govorice, ki se pa niso širile samo 
po Sloveniji, ampak domala že po vsej Jugoslaviji, da se prek te šole lahko 
pride dokaj preprosto do diplome, potem je treba energično ukrepati in take 
govorice preprečiti. Ce pa govorice niso resnične, potem je treba vse tiste, ki 
to govoričijo, prijeti za jezik. Glede tega ne moremo imeti nobenega pavšal- 
nega in ohlapnega mnenja. Odločimo se lahko samo na podlagi natančne ana- 
lize, ki bo verificirala program šole, njeno dosedanje delo, njene kadre in njene 
nadaljnje načrte za delo. 

Ponavljam, na podlagi predloženega materiala s.e ne morem opredeliti 
za to, da bi danes glasovala za verifikacijo šole, ampak se odločno opredeljujem 
za to, da naj se ta verifikacija takoj izvrši, kot se je izvršila za višjo šolo za 
varnostne tehnike; ko nam bo dostopno takšno poročilo, bomo lahko s čisto 
vestjo glasovah in tudi zavrnili vse tiste, ki danes naštevajo najrazličnejše 
očitke glede kvalitete dela na tej šoli. Hvala lepa! 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Šinigoj, poslanec našega zbora. 

Dušan Sinigoj: Tovariš predsednik, tovariši ce in tovariši poslanci! 
Smatram, da je naš prosvetno-kulturni zbor pred odgovorno nalogo in sicer, 
da izglasujemo verifikacijo za šolo, za katero nismo prejeli strokovnih mnenj 
in strokovnih stališč, na osnovi katerih bi lahko z mirno vestjo izglasovali 
verifikacijo. 

Prejeli smo samo gradiva, ki jih je posredovala šola posameznim poslan- 
cem in nekatera mnenja. Nekatera mnenja smo prejeli včeraj in tudi danes 
na mizo. Mnenji zakonodajno-pravne komisije in pa pravnega sveta pri izvrš- 
nem svetu opozarjata na to, da je bil postopek za verifikacijo neustrezen, ker 
ni spoštoval kriterijev za verifikacijo. Moral bi upoštevati vsaj kriterije, ki so 
določeni za ustanovitev višjih in visokih šol. Menim, da je šola potrebna, vendar 
časovna stiska ne bi smela vplivati na določitev. To bi pomenilo precedens še 
za druge šole, da bi jih verificirali na podoben način. 

Tudi razprava o tem, ali je prav, da ima šola oddelke v drugih republikah 
in ali je prav, da šola podeljuje naslov »inženir organizacije dela« ne bi smela 
danes imeti teže, ker je dugotnega pomena za samo verifikacijo. Predvsem me- 
nim, da si mora šola priskrbeti verifikacijo, kakršno zakon določa. In prav 
zaradi tega, ker strokovnih mnenj ni, in ker mnenji ekonomske fakultete in 
visoke ekonomsko-komercialne šole v Mariboru nista dokumentirani, se ne 
morem opredeliti, da bi glasoval za verifikacijo. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Dalje, prosim, kdo želi 
besedo? Tovariš Kamušič, namestnik direktorja višje šole za organizacijo dela 
v Kranju. Prosim, tovariš Kamušič. 

Mitja Kamušič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci in tovarišice 
poslanke! Zadržal bi se najprej pri mnenju ekonomske fakultete. 

To mnenje ni bilo dano v naglici, ker so o njem razpravljali organi fakul- 
tete, in sicer katedra za organizacijo ekonomike, katedra za politično ekono- 
mijo, študijska komisija te fakultete in pedagoško znanstveni svet dvakrat. 
Poleg tega so predstavniki obeh šol, dekan, oba prodekana in še nekaj pro- 
fesorjev ter predstavniki naše šole na več sestankih prediskutirali razna vpra- 
šanja, ki zadevajo predvsem predlagano integracijo oziroma vključitev naše 
šole v ekonomsko fakulteto. V tej zvezi je predvsem študijska komisija fakul- 
tete dala mnenje, da je to izobraževanje potrebno. Z delom naše šole so se- 
znanjeni vsi predavatelji oziroma učitelji fakultete in so ga pozitivno ocenili. 
Zato smatram, da mnenje ekonomske fakultete ni politično mnenje. Fakultete 
so strokovne institucije, ne pa politične institucije. Bilo pa bi samo še koristno 
in dobro, da bi kasneje ustanovili strokovno komisijo, sestavljeno iz sedmih 
ali desetih predstavnikov različnih šol. 

Omenil bi še, da sta fakultetni svet oziroma pedagoški svet fakultete in 
pedagoški svet naše šole sprejela sklep, da bi se naša šola vključila v eko- 
nomsko fakulteto kot samostojna organizacija združenega dela z lastnostjo 
pravne osebe, ki bi poslovala na podlagi svojega statuta in ustreznih progra- 
mov. Na podlagi sklepov pedagoških svetov obeh institucij sta vodstvi eko- 
nomske fakultete in višje šole, oziroma večja skupina profesorjev obeh šol 
izdelali predlog pogodbe za združitev. Cilje te združitve je takole formulirala: 
»Zaradi uspešnega in racionalnega usklajevanja izobraževalnega procesa, učnih 
načrtov in programov na ekonomskem in organizacijskem področju sta se oba 
zavoda sporazumela, da se višja šola vključi v ekonomsko fakulteto, da doseže 
te cilje. 

Dogovorno bosta oblikovala in izboljšala učni načrt in programe za po- 
slovno organizacijske in proizvodne organizacijske kadrovske profile na vseh 
visokošolskih stopnjah. Sporazumno bosta diferencirala učne načrte in pro- 
grame za različne potrebe v gospodarstvu in drugih družbenih dejavnosti in 
določila skupno snov v različnih učnih načrtih in programih. 

Sporazumno bosta poskrbela za najbolj smotrno organizacijo pedagoškega 
dela in za uporabo razpoložljivih kadrov pri izvajanju raznih učnih programov, 
tako za izredne kot redne študente. Sporazumno bosta organizirala skupne 
dejavnosti na teh področjih, znanstveno-raziskovalno delo, svetovalno delo, 
dopolnilno izobraževanje, publicistično in založniško dejavnost knjižnice, 
strojno obdelavo podatkov ipd. Skupno vodstvo bo skrbelo za zadostno in 
kakovostno kadrovsko in finančno podlago in za pedagoško ter drugo delo na 
področju ekonomike in organizacije.« 

Ne samo to, da so organi fakultete pozitivno ocenili delo šole, marveč so 
menih, da je kakovost in potrebnost tega izobraževanja tolikšna, da bi bilo 
koristno za fakulteto, da z nami sodeluje in da se na tej podlagi k njej pri- 
ključimo. V sporazumu, ki je pravzaprav pripravljen za organe obeh šol, je 
sicer predvideno, da bi v prvi fazi ostala šola samostojna s svojim statutom. 
V kasnejšem razdobju tesnejšega usklajevanja programov pa bi se še bolj 
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integrirali. Tudi mnenje visoke ekonomsko-komercialne šole v Mariboru ni 
politično mnenje. Tudi ta šola je precej podrobno razpravljala o naših pro- 
gramih. In ne samo to, na podlagi našega programa je izdelala za naše diplo- 
mante program druge stopnje. Ta program je že uveden in po njem študira 
tudi del naših diplomantov. Ti so najboljši slušatelji. Naši organi ne naspro- 
tujejo, da bi poleg vseh teh ocen še posebna strokovna komisija obravnavala 
delo šole in dala svojo oceno. 

V zvezi s samo verifikacijo pa naj omenim, da ne nosimo nobene krivde. 
Izvršni svet je po starem zakonu potrdil ustanovitev šole. Šolo so prav- 

zaprav priznali republiški organi leta 1963. Sekretariat za prosveto in kulturo, 
ki je pri tem sodeloval, je takrat v uradnem dokumentu, ki je bil predložen 
odboru za prosveto in kulturo, izrecno povedal, da je ob potrditvi šole bila 
izvršena obsežna analiza vseh mogočih okoliščin, in da je ta postopek nekako 
nadomestil verifikacijski postopek. Zato po mnenju pristojnih organov za našo 
šolo ni bil potreben še poseben postopek, medtem ko pa je za varnostno šolo, 
ki je bila ustanovljena 1966, ta postopek moral biti opravljen. 

Kar pa zadeva zakon, naj povem, da zakon ne predvideva, kakšen mora biti 
postopek verifikacije. Skupščina mora ustrezen postopek še določiti. Sola je 
že pred enim letom dala predlog, da se šola verificira z zakonom. Potem smo 
dobili sugestijo, da se to lahko izvrši z odlokom. Sprejeli smo to sugestijo in 
predložili sorazmerno kratko gradivo. Kasneje pa je bila postavljena zahteva, 
da je treba predložiti obsežnejše gradivo, kar smo prav tako storili. Za tem pa 
je bil odbor za prosveto in kulturo določen kot neke vrste matični odbor, ki naj 
predlog obravnava. Ta je spraševal različne institucije za mnenja in šele potem 
tako rekoč na koncu je bil dan predlog, da bi se ustanovila komisija. Ker pa 
ni bilo več časa, je bilo določeno, naj da komisija svoje mnenje naknadno ob 
potrjevanju statuta šole. 

Poudarjam, da prav nič ne nasprotujem temu, da neka strokovna komisija 
obravnava našo šolo. To bo zanjo samo dobro. Odložitev verifikacije zaradi 
te komisije pa ne bi prinesla koristi. Komisijo bodo sestavljali predstavniki 
šole in gospodarske zbornice, ki so že dali svoje pozitivno mnenje. Tako bi že 
dana mnenja samo ponovili. Nič nimam proti podaljšanju verifikacijskega roka. 
Samo poudariti moram, da to ni naša krivda. Na drugi strani pa ima vaš zbor 
vso možnost, da oceni obstoječa mnenja kot zadostna, kot je to že storil repu- 
bliški zbor. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovariš Kamušič. Še kdo 
želi, prosim, razpravljati? Prosim, Vlado Uršič, poslanec našega zbora. 

Vlado Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zelo 
mučno in nerodno je tole vzdušje. Podobno je vzdujšu, ko smo odločali o visoki 
komercialni šoli v Mariboru. Ne razumem, da se te stvari niso uredile pravo- 
časno. Ce bi bila zadeva preštudirana, ne bi prišlo do vplivov z ene in druge 
strani. Za verifikacijo pa se ne smemo odločati po čustvih, marveč na podlagi 
argumentov. Nekaterih stvari, ki so tu navedene, ne razumem. Mene ne moti, 
da šola v Kranju nima svoje stavbe, svojih prostorov. Morda smo šolniki preveč 
togih pogledov, da reprezentančna stavba ustvarja šolski sistem. Zelo pa me 
motijo pritiski z leve in desne. Vodilo naših odločitev bi morale biti nesporne 
ugotovitve o potrebnosti šole in o njeni kakovosti, ki jo zahteva šolski sistem. 
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Moti pa me žongliranje o tem, ali je prej ali kasneje potrebna strokovna ocena 
in ali so predložena mnenja politična. Toda odločujemo se samo za tisto, kar 
je nesporno ugotovljeno, ne glede na vplive. Ker pa prav nič ne vem ali naj 
dvignem roko za ali proti, sem se v tem primeru, ko mi vse skupaj ni dovolj 
jasno, odločil, da ne bom glasoval. Se pravi, da se vzdržujem glasovanja. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo želi, prosim, poseči v raz- 
pravo? Ce ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Situacija je naslednja: Odbor našega zbora za vzgojo in izobraževanje v 
bistvu povzema predloge zakonodajno-pravne komisije, pri čemer daje na voljo 
naslednji alternativi. Da se odlok o verifikaciji odloži in hkrati podaljša po 
določilih 94. člena zakona o visokem šolstvu rok za verifikacijo do konca leta. 
V tem času naj bi strokovna komisija, kot to veleva zakon o visokem šolstvu, 
dala ustrezno mnenje. Po drugi alternativi pa naj bi sprejeli odlok o verifikaciji 
s spreminjevalnimi predlogi, ki jih predlaga zakonodajno-pravna komisija. 

Naj popravljeno 1. točko preči tam. »Višja šola' za organizacijo dela v Kra- 
nju z organizacijskimi enotami na območju SR Slovenije izpolnjuje pogoje, ki 
jih določa zakon o visokem šolstvu.« Druga točka v celoti odpade. Ostane' pa 
tretja točka. 

Glasujemo najprej o prvi možni soluciji, to se pravi o podaljšanju roka za 
verifikacijo. Trenutek, prosim, predsednica odbora za prosveto in kulturo 
republiškega zbora želi, še preden preidemo na glasovanje, besedo. Besedo ima 
tovarišica Ela Ulrih-Atena. 

Ela Ulrih-Atena : Spoštovani poslanci in poslanke! Opozarjam samo 
na to, da podaljšanje roka za verifikacijo zahteva, da še danes spremenimo 
zakon po hitrem postopku. Tudi mi smo o tej možnosti razmišljah, ko smo 
ponovno pretresali ali naj odlok predlagamo aH ne. Te možnosti nismo sprejeli 
zaradi tega, ker je zelo nepopularno zaradi enega samega primera spreminjati 
zakon. 

Zakon o visokem šolstvu bomo prej ko slej morali spremeniti v vsebin- 
skem pogledu, ker so se že v enem letu pokazale nekatere njegove slabosti. 
Zdaj vseh slabosti ne bi naštevala. V zakon bomo morali zelo jasno definirati 
pogoje, ki jih mora neka šola izpolnjevati, da se lahko verificira. Spremembe 
zakona bodo torej potrebne, vprašanje pa je, če je primerno spreminjati zakon 
za rešitev ene same konkretne zadeve. S tem pa nimam namena vplivati na 
vašo odločitev. Naš zbor je sprejel odlok, čeprav je predsednik zakonodajno- 
pravne komisije predložil zboru možnost za podaljšanje roka. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, poslanec našega zbora, to- 
variš Sega, želi poseči v razpravo. 

Drago Sega: Moram reči, tovariš predsednik in tovariši poslanci, da 
sem nekoliko v zadregi. Strinjam se z argumenti, ki jih je tovarišica pred- 
sednica navedla. Zdi se mi, da so tehtni in da jih je treba upoštevati. Samo 
ti argumenti ne odstranjujejo ovire za verifikacijo. Smo namreč brez prave 
strokovne ocene, ki bi nam omogočila glasovanje za verifikacijo. To se pravi, 
da bom glasoval zoper verifikacijo. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi besedo? Prosim, tovariš 
Furlan, podpredsednik zakono d a j no-pr avne komisije skupščine. 

Dr. Branko Furlan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dopolnil bi samo tovarišico Ulrihovo. Vaš zbor lahko sprejme predlog 
za spremembo zakona po hitrem postopku, vendar bo zakon veljal, če ga bo 
sprejel tudi republiški zbor. Republiški zbor, kot je bilo že rečeno, pa je sprejel 
predlog odloka o verifikaciji šole. Toliko v pojasnilo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Še kdo, prosim? Besedo ima tovariš 
Suhadolnik. 

Jože Suhadolnik: Tovarišice in tovariš poslanci! Vztrajam na sta- 
lišču, ki ga je sprejel naš odbor. Ce pa bi glasovali in sprejeli stališče, ki ga je 
osvojil republiški zbor, predlagam, da se 3. točka odloka črta. Razlogi so na- 
slednji : 

1. 20. člen zakona o visokem šolstvu pravi za prvim odstavkom naslednje: 
»Ko opravi študent vse predpisane izpite in izpolni druge učne obveznosti, dobi 
diplomo. V diplomi se navede strokovni naslov.« 

2. Zvezni zakon o strokovnih naslovih in akademskih stopnjah določa v 
1. členu načelo, da vsak, ki konča visoko ali višjo šolo, pridobi strokovni naslov, 
ki ga določa zvezni zakon. V 9. členu pa določa ta zakon, da lahko republika 
izda dopolnilne predpise. Naša republiška skupščina tega ni storila; po mojem 
globokem prepričanju zaradi malomarnosti organov, ki delajo na tem področju. 

3. 150. člen zvezne ustave pravi naslednje: »Ustavna sodišča odločajo o 
skladnosti zakonov z ustavo in o skladnosti drugih predpisov in splošnih aktov 
z ustavo in zakoni.« Naslov »inženir organizacije dela« je naveden v statutu 
te šole. Ker sodi to vprašanje v zvezno zakonoajo, je po mojem globokem pre- 
pričanju samo ustavno sodišče tisto, ki se bo lahko izreklo, ali je naslov pra- 
vilen ali ni. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Se kdo? Tovariš Marjan 
Lah, pomočnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. 

Marjan Lah: Tovariš predsednik, k tej opombi sem dolžan dati tole 
pojasnilo: Naš sekretariat je že dvakrat predlagal postopek za sprejem repu- 
bliškega predpisa o strokovnih naslovih, vendar postopek ni bil sprejet zaradi 
dvomov v ustreznost zveznega predpisa in glede na pričakovanja, da bo zvezni 
predpis doživel določene modifikacije. Zaradi tega vlada na tem področju pravno 
neurejeno stanje. Imamo že nekaj primerov, da šole izdajajo diplome brez na- 
ziva. Ce bi se 3. točka odloka črtala, bi seveda bilo stanje prav tako neurejeno. 
Po naročilu skupščine je sekretariat znova pripravil predlog za izdajo zakona in 
ga bo skupščina v kratkem obravnavala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Mislim, da sedaj lahko 
zaključim razpravo, pri čemer ugotavljam naslednje: 

Slišali smo poleg izjave predstavnika predlagatelja odloka tudi predstav- 
nike šole in še nekatere tehtne misli naših poslancev. Mislim, da vendarle 
nastopa po vsem tem nov moment, zaradi katerega predlagam, da prekinemo 
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sejo. Prosim odbor našega zbora, da ponovno zavzame stališče do samega 
predloga odloka in nas o tem stališču informira. 

Predvidoma bi nadaljevali sejo najkasneje čez pol ure in prosim poslanoe, 
da ne zapustijo poslopja. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.40 in se je nadaljevala ob 15.10.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo s sejo. Upam, da bomo 
sedaj lahko prišli k zaključku današnjega dela. Prosil bi predstavnika odbora, 
tovariša Suhadolnika, da nas seznani s stališči odbora. Besedo ima tovariš 
Suhadolnik. 

Jože Suhadolnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor je ponovno 
obravnaval vprašanje verifikacije višje šole za organizacijo dela v Kranju in 
zavzel enotno stališče, da se verifikacija odloži in da danes po hitrem postopku 
spremenimo zakon o visokem šolstvu. Odbor predlaga, da zbor po hitrem po- 
stopku spremeni drugi odstavek 94. člena zakona o visokem šolstvu tako, da 
se rok »12 mesecev« podaljša na 31. 12. 1970. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Slišali ste mnenje odbora 
za vzgojo in izobraževanje. Zeli predstavnik zakonodajno-pravne komisije 
tovariš Furlan obrazložiti stališče komisije do tega predloga? 

Dr. Branko Furlan: Ni potrebe! Stališče naše komisije je bilo 
prvotno takšno, da se nakaže zborom ravno ta rešitev. Vendar sem že prej 
opozoril, da te naše ideje republiški zbor ni sprejel. Če naj gremo v to, potem 
je lahko zakon spremenjen samo, če bosta za to glasovala oba zbora. Zdaj pa 
se je treba držati poslovnika. Treba je najprej sklepati o tem, ali se gre na 
hitri postopek ali ne, šele na to pa o vsebini spremembe zakona. S tem pa 
stvar še ni rešena. Rešitve je treba uskladiti z republiškim zborom. Kot sem 
prej povedal, je republiški zbor šolo že verificiral s tem, da je sprejel predlog 
odbora za prosveto in kulturo z amandmaji. To se pravi, da je ohranil 3. točko, 
ki je postala po amandmajih 2. točka. Moram povedati, da so naša komisija, 
pravni svet in sekretariat za zakonodajo izvršnega sveta zavzeli stališče, da je 
uporaba nezakonita in ni v skladu z zveznim zakonom, republiškega pa še 
nimamo. 

Glede predloga za spremembo zakona ponavljam to, kar sem že prej po- 
vedal. Verjetno bo moral danes o tem še enkrat odločati republiški zbor, kolikor 
že ni končal seje. Drugače se bo zgodilo, da bo 28. t. m. ob 24. uri zvečer šola 
izgubila status višje šole. S tem ne bo pridobila niti statusa srednje šole; prav- 
zaprav ne bo imela statusa nobene šole. Postala bo zavod, ki bo lahko svojim 
študentom izdajal potrdila o opravljenih izpitih. Ta potrdila bodo čisto internega 
značaja. Posledica bo tudi ta, da študentje šole ne bodo mogli nadaljevati študija 
na fakultetah in podobno. Na te posledice pa resno opozarjam. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Slišali ste pojasnilo predstavnika 
zakonodajno-pravne komisije. Mislim, da je vsem odgovornost pri glasovanju 
dovolj živo prisotna in da se zavedamo posledic, ki bodo nastale, če izglasujemo 
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predlog našega odbora za vzgojo in izobraževanje, naj se podaljša rok za veri- 
fikacijo. 

Ne glede na to moramo seveda o predlogu odbora glasovati. Kdor je za 
predlog odbora za vzgojo in izobraževanje, da se odlok o verifikaciji ne sprejme, 
in da se hkrati sproži postopek za podaljšanje veljavnosti 94. člena republiškega 
zakona o visokem šolstvu, naj prosim, dvigne roko. (19 poslancev dvigne roko.) 
Kdo je proti? (12 poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (8 poslancev dvigne 
roko.) 

To pomeni, da predlog odbora ni sprejet in prehajamo na glasovanje o 
predlogu odloka za verifikacijo s spremembami, ki jih predlaga zakonodajno- 
pravna komisija. 

Jože Suhadolnik (iz klopi): Vztrajam, da se 3. točka oziroma sedanja 
2. točka predloga črta. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da sem bil dovolj jasen glede 
glasovanja, Zal pa, tovariš Suhadolnik, ta amandma ne more priti v obravnavo, 
ker mora amandma podpirati še deset poslancev. Da bi se glede tega lažje 
sporazumeli, odrejam petnajst minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.20 in se je nadaljevala ob 15.35.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo s sejo in prosim tovariša 
Suhadolnika, da pojasni stališče v zvezi z njegovim amandmajem. 

Jože Suhadolnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Moram pojasniti, 
da sem premalo natančno pogledal v poslovnik. Prej sem razumel, da moram 
dobiti devet poslancev. Kasneje pa me je sekretar zbora opozoril, da je potrebno, 
da amandma podpre 10 poslancev. Tako mi sedaj en poslanec manjka. Zato se- 
veda ne morem predlagati amandmaja. 

Predsednik Miloš Poljanšek: To se pravi, da umikaš amandma, ker 
nimaš zadostno število sopodpisnikov. 

Prehajamo na glasovanje o odloku. Ponavljam, spremenjena je prva točka, 
druga točka pa se črta. Tretja točka pa ostane. Kdor je za takšen odlok, naj 
prosim dvigne roko. (12 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (8 poslancev 
dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (19 poslancev dvigne roko.) 

Ce prav razumem, odlok ni sprejet. Zanj je glasovalo 12 poslancev, proti 8 
poslancev, vzdržalo pa se je 19 poslancev. S tem smo izčrpali dnevni red in se 
vam zahvaljujem za sodelovanje. 

Prosim, še tovariš Hasl želi besedo. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zdaj, 
ko smo zaključili, bi želel opozoriti na naslednje pravne zadeve: 

1. Ze v prejšnjem mandatnem obdobju in tudi v tem smo nekajkrat zašli 
v časovno stisko. Zaradi te stiske moramo stvari naenkrat hitro rešiti, v nasprot- 
nem primeru bi pa nastali takšni ah drugačni problemi oziroma stvari ostale 
nerešene. Značilno pa je, da se je ob takšnem reševanju zmeraj dogajalo to, da 
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je republiški zbor zadeve rešil pred nami. Odločno protestiram proti tej praksi 
in apeliram, da jo opustimo. 

2. Ce ima verifikacija res takšne posledice, potem bi morali biti v gradivih 
informirani o posledicah, če odloka ne sprejmemo. Morali bi podrobno poznati 
posledice vseh možnih odločitev. 

3. Ali ne bi kazalo takšnih problemov, kot je ta, obravnavati na skupni seji 
obeh zborov, pa četudi bi bilo zaradi tega treba spremeniti poslovnik. Koristne 
bi bile tudi predhodne skupne seje. Tako bi prištedili na času, ker bi se izognili 
čakanju drug na drugega. V tem smislu bi si delo olajšali. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Na nekaj moram opozoriti. Dnevni 
red smo izčrpali in s tem sejo zaključili. Ce pa želite, se lahko pogovarjamo o 
nastali situaciji in o naših težavah. 

Dr. Aleksandra Korhauser: Opravičujem se za tale kratek pri- 
spevek. Pridružujem se tovarišu Haslu. Nevzdržno je to', da smo vedno pod 
določenimi pritiski, kadar gre za kakšne interese. Menim, da praksa, da se 
določeni akti vedno sprejemajo najprej v republiškem zboru, pa čeprav niso 
finančne, temveč izrazito strokovne narave, daje slutiti, da gre za določen način 
oziroma za določeno namernost. Zato se pridružujem vsem tistim, ki so med 
odmorom protestirali proti takemu načinu dela. Postavljam zahtevo, naj že 
vendar enkrat izrazito strokovne probleme najprej obravnava naš zbor in naj 
ima možnost in pravico, da jih strokovno obrazložene predloži republiškemu 
zboru, pri čemer naj se ta zbor vendar enkrat zaveda, da sta v tej hiši za pod- 
ročje izobraževanja in vzgoje dejansko odgovorna dva zbora in ne en sam. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Dovolite, da še sam izrazdm svojo 
misel. 

Ker sem nekajkrat prekinil sejo, bi lahko sodili, da sem v tej strategiji tudi 
sam sodeloval, čakajoč na rezultate glasovanja v republiškem zboru. Mislim, da 
takšne vrste koincidenca ni bila prisotna v današnjem razpravljanju, čeprav 
moram priznati, da je bilo izraženo več prizadetosti in da nismo vselej ravnali 
mirno po svoji vesti in po svoji strokovnosti, ali po tehtni poslanski presoji. 
Nekateri med nami so se skušali opredeljevati tudi po trenutnih razpoloženjih 
in vrste čustvenosti. 

Moram pa povedati, da sem vse tiste, ki so kakorkoli vodili današnje raz- 
prave po odborih in drugje, opozarjal na popolno samostojnost in neodvisnost 
prosvetno-kulturnega zbora in to tembolj, ker sem začutil v razpravah posamez- 
nikov, predvsem pa še v izjavah predstavnika zakonodajno-pravne komisije, da 
se hoče zaradi že sprejetega odloka v republiškem zboru na nek način vendarle 
vplivati na odločitve v našem zboru. Menim, da odločitev republiškega zbora 
vendarle ni vplivala in da so se naši poslanci odločali samostojno. Menim pa, 
da smo le nekoliko razvlekli razpravo, kar pa je bilo po drugi strani koristno, 
ker smo se podrobno seznanili s samo problematiko. Naši poslanci so lahko 
zelo podrobno spoznali dilemo in se nato tudi zelo resno odločali. Zato ne bi 
mogel sprejeti očitka, da smo bili pri odločanju pod neke vrste presijo razprave 
in same odločitve v republiškem zboru. Mislim, da odločitev republiškega zbora 
na naš zbor ni vplivala. Glede tega pa, kateri zbor obravnava posamezne stvari 
prej ali pozneje, pa so odločitve povsem slučajne. Ob tej priložnosti smo bili 
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vendarle soočeni z neko metodo, za katero nekateri pravijo, da je moderna, 
sodobna in da se moramo nanjo navaditi, nekateri pa jo odklanjajo. Mislim, da 
se moramo spričo raznih pritiskov na poslance zadržati povsem mirno in trezno 
in se jim ne smemo podrediti. Upoštevati je treba vse elemente, jih analizirati in 
se nato odločiti. To je naša dolžnost in hkrati način, ki najhitreje vodi k uspehu. 
Prav današnji primer je pokazal, na kakšne oblike razpravljanja se bomo morali 
navaditi, kajti resno dvomim, da se bomo mogli odreči takih oblik in metod 
dela, ki jih drugod po svetu že zdavnaj uporabljajo. To pa ne pomeni, da bi 
zaradi tega morali v čemer koli odstopati od teh pravic in dolžnosti, pa tudi 
od samostojnosti, ki nam jo dajejo ustava in poslovnik. Nasprotno, samostojnost 
prosvetno-kulturnega zbora moramo še bolj utrjevati. 

Zaključujem torej 10. sejo prosvetno-kulturnega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 15.45.) 
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9. seja 

(4. marca 1970) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci. Priče- 
njam 9. sejo socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. Odsotnost je 
opravičil poslanec dr. Mitja Mrgole. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Na sejo zbora so bili vabljeni: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, komisija 
Skupščine SR Slovenije za vprašanje borcev NOV, republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo, republiški sekretariat za delo, republiški sekre- 
tariat za gospodarstvo, republiški sekretariat za urbanizem, republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije, republiški odbor sindikatov delavcev družbenih 
dejavnosti Slovenije, republiška konferenca SZDL, glavni odbor Zveze združenj 
borcev NOV Slovenije, Zveza slepih Slovenije, skupnost socialnih zavodov 
Slovenije, skupnost zdravstvenih zavodov Slovenije, republiški zdravstveni cen- 
ter, medicinska fakulteta v Ljubljani, zavod SRS za zdravstveno varstvo, 
Slovensko zdravniško društvo in republiški sanitarni inšpektorat. 

Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi! 
Preden preidemo na dnevni red, vas obveščam, da je izvršni svet z dopisom 

z dne 27. 1. 1970 sporočil, da zaradi angažiranja na drugih področjih nekoliko 
kasni priprava osnutka zakona o socialnih zavodih, ki naj bi ga izvršni svet po 
sklepu socialno-zdravstvenega zbora pripravil do konca leta 1969. Izvršni svet 
bo Skupščini SR Slovenije osnutek zakona o socialnih zavodih predložil v prvi 
polovici marca 1970. leta. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
• 1. odobritev zapisnikov 7. in 8. seje zbora; 

2. poslanska vprašanja; 
3. predlog sklepov za uresničitev sklepov in priporočil za izpopolnitev 

sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV; 
4. poročilo o poteku družbenega dogovarjanja o oblikovanju in delitvi do- 

hodka na področju zdravstva in zavodskega socialnega varstva; 
5. predlog zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb; 
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6. predlog stališč in sklepov v zvezi s problematiko higiensko~epidemio- 
loške dejavnosti in 

7. predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, 
gospodarskega in soci.alno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije za pro~ 
učitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 7. in 8. seje zbora. 

Zapisnike ste prejeli skupaj s sklicem za današnjo sejo. Ima kdo kakšno pri- 
pombo k zapisniku 7. seje zbora? (Ne.) Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku 
8. seje zbora? (Prav tako ne.) 

Ugotavljam, da sta zapisnika 7. in 8. seje zbora odobrena. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Na vprašanje poslanke Anice Okršlar bo v imenu izvršnega sveta odgovorila 
Majda Gaspari, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. Besedo ima 
tovarišica Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Poslanka tovarišica Anica Okršlar je postavila tale 
vprašanja: 

1. Kdaj in kdo bo sprejel srednjeročni program razvoja in dela zobozdrav- 
stvene službe? 

2. Kdo vodi politiko vzgoje stomatologov, zobotehnikov in zobnih asistentk, 
če vemo, da jih je že sedaj preveč in so brezposelni? 

3. Zakaj na zobotehnično šolo vpisujemo vsako drugo leto 60 kandidatov, 
čeprav vemo, da že dve leti ali celo tri leta v Sloveniji ni prostega delovnega 
mesta za zobotehnike in bo teh še manj, kot je iz predloženega materiala 
razumeti? 

Odgovor na postavljena vprašanja je naslednji: 
1. Program zdravstvenega varstva, ki ga pripravlja zavod SR Slovenije za 

zdravstveno varstvo po naročilu republiškega zdravstvenega centra, bo ne- 
dvomno nakazal tudi razvoj zobozdravstvene dejavnosti. Le-ta bo podlaga za 
opredelitev razvojnih tendenc zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti 
v srednjeročnem planu, ki ga bo Skupščina SR Slovenije sprejela predvidoma 
v začetku prihodnjega leta. 

2. 7-letni načrt razvoja zdravstvene službe, ki je bil izdelan leta 1963, je 
tudi predvidel, koliko zobozdravstvenih delavcev naj bi imeli do leta 1970. 
Glede na razširitev stomatološkega oddelka pri medicinski fakulteti, ustanovitev 
višje stomatološke šole v Mariboru in zmogljivosti srednjih šol, smo ta pred- 
videvanja uresničili že do leta 1968. To dejstvo in pomanjkanje sredstev za 
zobozdravstveno varstvo je povzročilo, da vseh izšolanih zobozdravstvenih 
delavcev ni bilo mogoče zaposliti v javni zobozdravstveni službi. Zato so bili 
podvzeti ukrepi za zmanjšanje vpisa vseh profilov zobozdravstvenih delavcev 
na visokih in srednjih šolah. 

Republiški zdravstveni center je lani sprejel začasne kadrovske normative 
za zdravstveno službo, ki obsegajo tudi normative za zobozdravstveno dejavnost. 
Na njihovi osnovi izdelana ocena je pokazala, da še ne dosegamo normativov 
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pri vseh profilih, torej pri zobnih terapevtih, zobnih tehnikih in zobnih 
asistentkah. Za izpeljavo obveznih oblik zobozdravstvenega varstva otrok in 
mladine pa bo potrebno precejšnje število zobozdravstvenih delavcev, ki jih ne 
bo mogoče pridobiti samo s preusmeritvijo že zaposlenih, ampak predvsem tudi 
z zaposlitvijo novih. 

3. Srednja zobotehnična šola v Ljubljani je letos vpisala 60 dijakov, in 
sicer na osnovi pritrditve republiškega sekretariata za prosveto in kulturo in 
republiške izobraževalne skupnosti. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poslanka Anica Okršlar po- 
staviti še dopolnilno vprašanje? (Ne.) 

Na vprašanje poslanca dr. Stjepana Bunte bo v imenu izvršnega sveta 
odgovorila tovarišica Majda Gaspari, republiški sekretar za zdravstvo in so- 
cialno varstvo. Besedo ima tovarišica Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Poslanec socialno-zdravstvenega zbora tovariš dr. 
Stjepan Bunta je postavil naslednja dopolnilna vprašanja na vprašanje, ki ga 
je postavil že na eni prejšnjih sej socialno-zdravstvenega zbora, 

1. Zeli odgovor na drugo in zadnji del tretjega vprašanja, ker smatra, da 
na ta dva ni bilo odgovorjeno. 

2. Glede na dolgotrajnost priprav za prehod iz sedanjega sistema admi- 
nistracije v zdravstvu na novi, strojni, katere predpriprave so doslej že oprav- 
ljene in katere so v načrtu? 

3. Kdo je vse pritegnjen v te predpriprave in kakšne naloge so posamezne 
institucije, forumi in posamezniki prevzeli? 

Pirav tako želi poslanec zvedeti, kdaj bo socialno-zdravstveni zbor raz- 
pravljal o ureditvi travmatologije v SR Sloveniji. Odgovor na zastavljena 
vprašanja se glasi. 

1. Ustanove, zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo, služba družbenega 
knjigovodstva in zavodi za socialno zavarovanje, ki smo jih našteli v prejšnjem 
odgovoru, ne usklajujejo med seboj zbiranje podatkov o izvajanju zdravstve- 
nega varstva, ker je med njimi že v osnovi izpeljana delitev dela. Gre namreč 
za to, da te ustanove zbirajo različne podatke, ki pa se v analitski uporabi 
medseboj konfrontiraj o. Podatki o izvajanju zdravstvenega varstva, ki jih 
vključuje zdravstvena statistika, so bih osnova za izdelavo 7-letnega programa 
razvoja zdravstvene službe v SR Sloveniji in tudi za analizo zdravstvenega 
stanja prebivalstva v obdobju zadnjih 10 let, ki jo je skupščina obravnavala 
pred dvemi leti. Tudi izdelava delovnih načrtov zdravstvenih delovnih orga- 
nizacij temelji na teh podatkih. Zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo 
mora po pogodbi z republiškim zdravstvenim centrom v prvem polletju letos 
izdelati program zdravstvenega varstva in bo pri tem nedvomno uporabil 
podatke iz zdravstvene statistike, s katerimi razpolaga. Pri načrtovanju zmog- 
ljivosti računskega centra SR Slovenije je bilo predvideno, da bo ta zajel tudi 
obdelavo podatkov s področja zdravstva. Obseg teh podatkov pa zaenkrat ni 
znan, ker je pač odvisen od bodoče zasnove informacij s tega področja. 

2. Zdravstveni zavodi, posebno večji, si že dalj časa prizadevajo, da bi si 
uredili boljšo operativno evidenco in z njo bolj sledili lastni dejavnosti in 
poslovanju. K temu jih sili tudi sistem plačevanja zdravstvenih storitev. Zato 
so vložili že precejšnja sredstva v nabavo srednje mehanografije. Ta razvoj je 
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oceniti pozitivno, saj je pogoj za obdelavo statističnih informacij v republiki 
s pomočjo visoke mehanografije. Toda opozarjamo, da operativna evidenca 
v zdravstvenih zavodih še vedno temelji na zveznem pravilniku o zdravstveni 
statistiki in evidenci, ki predstavlja objektivno oviro za to, da bi ta postala 
bolj učinkovit pripomoček pri strokovnem vodenju in poslovanju zdravstvenih 
delovnih organizacij. Zato je bil na pobudo republiškega sekretariata za zdrav- 
stvo in socialno varstvo že konec leta 1968 pripravljen predlog za preureditev 
evidenčne in statistične službe bolnišnic v SR Sloveniji s pomočjo visoke 
mehanografije, ki ga je izdelal docent dr. Draško Vilfan. Ta idejna zasnova 
je bila dana v oceno grupi recenzentov, v kateri so sodelovali medicinski in 
drugi strokovnjaki. Ti so konec leta 1969 končali delo iri predlog ocenili kot 
ustrezno idejno zasnovo, ki pa terja številne konkretne spremembe in do- 
polnitve. To delo je sedaj v teku. Pri njem pa zadevamo ob težave, ker pri nas 
še ni strokovnjakov, ki bi obvladali vse strokovne vidike obdelave zdravstvene 
statistike z visoko mehanografijo. 

V dogovoru smo z nekaterimi strokovnjaki za zdravstveno statistiko pri 
svetovni zdravstveni organizaciji, da bi pri tem delu pomagali. Če bomo to 
strokovno pomoč lahko uresničili, bi bil predlog za izpeljavo nove zasnove 
zdravstvene statistike v naši republiki lahko pripravljen do konca letošnjega 
leta. Toda velja opozoriti, da dosedanji predlogi, ki smo jih dobivali s strani 
zveznega sveta za zdravstvo in socialno politiko za spremembo zveznih pred- 
pisov o medicinski dokumentaciji in o zdravstveni statistiki, še vedno nišo* 
dopuščali take preureditve zdravstvene statistike. Zato si bo treba še vnaprej 
zelo prizadevati, da zveza predpiše samo definicijo in klasifikacije zveznih 
podatkov ter na katerih obrazcih in v katerem času so dolžne republike, ne 
pa zdravstveni zavodi neposredno, pošiljati podatke zveznemu zavodu za zdrav- 
stveno varstvo. Način, kako bodo republike uredile dokumentacijo, evidenco 
in pošiljanje poročil, pa naj bi se uredil z republiškim predpisom. 

Obdelava zdravstvenih statističnih in evidenčnih podatkov na podlagi visoke 
mehanografije terja tudi dopolnitev klasifikacije bolezni in definiranje po- 
sameznih zdravstvenih storitev ter kasneje tudi njihovo klasifikacijo. Kar 
zadeva klasifikacijo bolezni in poškodb, bomo morali, kot vse druge države, 
ki so prešle na visoko mehanografijo, prirediti za svoje potrebe klasifikacijo 
svetovne zdravstvene organizacije ter bolj diferencirati posamezne skupine 
obolenj in poškodb, predvsem tiste, ki so v naših razmerah zelo pogoste in od 
štirištevilčne klasifikacije preiti na šestštevilčne. Enako velja tudi za klasifi- 
kacijo storitev, le da je tu problem še težji, ker glede tega svetovna zdravstvena 
organizacija še ni izdala nobenih gradiv. 

Izdelavo definicij zdravstvenih storitev, ki so predpogoj za njihovo klasi- 
fikacijo, bo prevzela delovna skupina, ki jo bo vodil docent dr. Ivan Matko. 
Za to nalogo bo letos sklenjena posebna pogodba. 

3. Predpostavljamo, da je tovariš poslanec dr. Bunta imel v mislih ureditev 
travmatološke službe. Gradivo o organizaciji travmatološke službe v SR Slo- 
veniji je pripravil republiški zdravstveni center in na svoji seji dne 12. 12. 
1968 sprejel stališča, strokovna mnenja in priporočila za organizacijo in razvoj 
travmatološke službe v SR Sloveniji. To gradivo je bilo predloženo skupščini 
21. 12. 1968. 

Predsednik Dr. Srečko Koren: Zeli poslanec dr. Stjepan Bunta 
postaviti še dopolnilno vprašanje? Besedo ima poslanec dr. Stjepan Bunta. 
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Dr. Stjepan Bunta: Hvala za odgovor na prvo vprašanje oziroma 
na dopolnilno vprašanje. Postavil bom dopolnilno vprašanje v zvezi z odgovorom 
na opomin oziroma vprašanje, kdaj bomo dobili v roke gradivo, ki govori o 
ureditvi travmatološke službe v SR Sloveniji. Vi se spomnite, da sem pred več 
kot dvema letoma postavil to vprašanje. Ker takrat z odgovorom nisem bil 
povsem zadovoljen, sem v svojem imenu in v imenu 10 poslanoev predlagal 
zboru, da se ta problem postavi na dnevni red socialno-zdravstvenega zbora. 

Ne gre samo za ureditev travmatološke službe v tistem najožjem pomenu 
besede hospitalne in poliklinične službe, ampak gre za ureditev številnih vpra- 
šanj, ki zadevajo travmatizacijo in travmatologijo v Sloveniji, torej začenši 
od organizacije ekip za prvo pomoč, laičnih ekip, predpisov različnih kompletov, 
opreme, avtomobilske, zdravniške, ambulante, povezave teh ekip, posebno v 
izjemnih stanjih z organizirano zdravstveno službo ali pa z preusmerjeno zdrav- 
stveno službo za delo v posebnih pogojih itd. To sem že enkrat povedal in 
takrat smo na zboru sklenili, da bomo ta problem postavili na dnevni red. Ker 
ta problematika ni obdelana, prosim, da se mi na prihodnji seji odgovori na 
vprašanje, kdaj bo lahko zbor ta kompleks vprašanj postavil na dnevni red 
seje. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišica Gasparijeva, ali lahko 
takoj odgovorite na to dopolnilno vprašanje? (Da.) Besedo ima tovarišica Majda 
Gaspari. 

Majda Gaspari: Vprašanja tovariša dr. Bunte se prav dobro spo- 
minjam. Jasno mi je bilo, da želi vtem smislu obdelan problem, torej analizo 
travmatologije z vseh vidikov, ne samo zdravstvenega. Menim, da gre v tem 
primeru za veliko projektno nalogo, pri kateri bi morah sodelovati mnogi 
strokovnjaki raznih profilov. Seveda pa bi bila taka naloga precej draga in bi 
jo morali, če bi jo hoteli uresničiti, tudi financirati. Moram poudariti, da so 
bile dane nekatere iniciative za to, da bi dobili nosilca take naloge, pa do sedaj 
nismo dobili pristanek nobenega od vprašanih strokovnjakov. Glede na akut- 
nost in pomembnost teh vprašanj menim, da bi si morali še nadalje prizadevati, 
da odkrijemo možnost izdelave take projektne naloge. V zadnjem času smo bili 
informirani, da bodo strokovnjaki v Hrvaški pripravili podobno študijo in bi 
mogoče z njihovo pomočjo lahko prišli korak naprej. Seveda pa vas moram 
obvestiti, da za izdelavo take projektne naloge sekretariat ne razpolaga s 
sredstvi in bi jih morala zagotoviti skupščina, morda v dogovoru s Kidričevim 
skladom. Taka projektna naloga ne bi mogla biti izdelana v dveh ah treh 
mesecih, ampak v enem letu potem, ko bi dobili nosilce te naloge. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Na vprašanje poslanca dr. Antona 
Koširja bo v imenu izvršnega sveta odgovorila tovarišica Majda Gaspari, re- 
publiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. Besedo ima tovarišica Majda 
Gaspari. 

Majda Gaspari: Poslanec dr. Anton Košir sprašuje, ali obstaja 
možnost, da se cenzus za otroški dodatek spremeni v korist delavca, ki ima 
v lasti zemljišče. Dajem naslednji odgovor: 

Letos bo izvršen popis družin, ki prejemajo otroški dodatek, s katerim se 
bo ugotavljalo tudi vrsto in višino dohodkov na družinskega člana in število 

i« 
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otrok v družini. Analiza tega popisa naj bi dala odgovor na to, kakšne spre- 
membe je treba izvršiti v sistemu otroškega dodatka tako glede sistema cen- 
zusov, kot tudi glede višine otroškega dodaika. Ustrezni predlogi bodo pred- 
loženi Skupščini SR Slovenije v jeseni in bi spremembe lahko začele veljati 
šele s 1. 1. prihodnjega leta. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi poslanec dr. Anton Košir posta- 
viti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) Na vprašanje poslanca dr. Sama Pečarja 
bo v imenu izvršnega sveta odgovoril tovariš Ivo Bernard, vodja splošnega 
cestnega sklada SR Slovenije. Besedo ima tovariš Ivo Bernard. 

Ivo Bernard: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš poslanec dr. Samo Pečar je postavil poslanska vprašanja v zvezi z 
odsekom rekonstruirane ceste Zidani most—Rimske Toplice v dolžini okoli 
250 m, ki je ostal odprt in na katerem se je v zadnjih letih dogodilo več nesreč, 
in sicer: 

— ali in kdo je poleg neprevidnih in nediscipliniranih voznikov v tem 
primeru vendarle še soodgovoren za te hude nesreče in njih posledice? 

— ali smemo ob teh petih prometnih znakih, ki so postavljeni ob tem nevar- 
nem odseku, še dalje z mirno vestjo dremati in čakati na nove nesreče in nove 
žrtve? 

*— kdo je pooblaščen, da pristojne činitelje pokliče na odgovornost? 
— ali namerava v zvezi s tem vprašanjem izvršni svet kaj ukreniti? 
Cesta 11/330 Celje—Drnovo se je rekonstruirala oziroma modernizirala 

etapno na podlagi vsakoletnih potrjenih programov in razpoložljivih sredstev. 
Cesta je dolga 64 km in do danes še ni v celoti modernizirana. Tako bo potrebno 
urediti še obstoječi makadamski odsek Impolca—Krško v dolžini 12 km in med 
drugim tudi odsek pri Velikih Širjah v dolžini ca. 250 m. Dosedanjo rekonstruk- 
cijo odsekov na obravnavani cesti so narekovali neustrezni elementi na celotnem 
potezu in velika prometna obremenitev, saj je dnevno prešlo prek te ceste 
približno 4680 ton/km, zaradi česar se je stremelo za modernizacijo čim daljšega 
poteza. Razmeroma kratek, še nekonstruiran odfeek ceste pri Velikih Širjah, 
ki je predmet poslanskega vprašanja, pa predstavlja tehnično zahtevnejšo 
rešitev in tej primemo višino finančnih sredstev, ki se obravnava v sklopu 
vseh prometnih kritičnih mest oziroma potez celotne cestne mreže SR Slovenije. 

Te tako imenovane črne točke zahtevajo običajno večje tehnične posege in 
po dosedaj zbranih podatkih zahtevajo za rešitev — po grobi oceni — 90 mili- 
jonov dinarjev. Pri obravnavanem odseku so bili za zavarovanje prometa 
izvedeni vsi varnostni ukrepi, ki jih v ta namen določajo zakoniti predpisi — 
prometna signalizacija in oprema ceste — vendar se kljub temu dogajajo pro- 
metne nesreče, pri čemer pa lahko govorimo le o individualni odgovornosti 
voznikov. Po podatkih republiškega sekretariata za notranje zadeve so nesreče 
na obravnavanem mestu naslednje: v letih 1967, 1968 in 1969 je bilo skupno 
21 nesreč, v katerih so bili 3 mrtvi, 10 hudo ranjenih in 8 lažje ranjenih. Od 
tega je bilo v letu 1969 10 nesreč z enim mrtvim, 4 hudo ranjenimi, 2 lahko 
ranjenima. V letu 1970 je bila že ena nesreča s tremi težko poškodovanimi. 
Vzrok nesreče je bila vinjenost. 

Vzroki nesreč so tedaj predvsem subjektivni., to je v preveliki hitrosti. 
Ob upoštevanju signalizacije se nesreče ne bi smele dogajati. Pri študiju 
odprave neustreznega odseka pri Velikem Sirju se je pokazalo, da ne prihajajo 
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v poštev začasne, delne oziroma provizorične rešitve, ker ne bi izboljšale 
stanja v taki meri, da bi lahko trdili, da se ne bodo nesreče dogajale še naprej. 
Zato je bil izdelan glavni projekt definitivne ureditve odseka, ki predvideva 
izgradnjo 132 m dolgega železobetonskega mostu in 76 m dolgega podpornega 
zidu, ter ureditev poteka cestišča. Po oceni bi znašala potrebna sredstva za 
navedeno ureditev 3 milijone din. Ureditev odseka pri Velikem Širju se bo 
obravnavala pri sprejemanju novega srednjeročnega plana o vzdrževanju in re- 
konstrukciji cestne mreže v letih 1971—1975. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poslanec dr. Samo Pečar po- 
staviti še dopolnilno vprašanje? (Da.) 

Dr. Samo Pečar : Zahvaljujem se za odgovor. Vsebina tega odgovora 
mi je bila že znana iz odgovora, ki ga je cestni sklad dal občinski skupščini 
Laško. Vendar sem to poslansko vprašanje vseeno postavil in me ta odgovor 
ne zadovoljuje. Včasih so že postavili primerjave med zdravstvom oziroma 
družbenimi službami nasploh in gospodarstvom. Naj mi bo dovoljeno, da še 
jaz tako primerjavo postavim. Vsi vemo, da so se pred tremi leti občutno 
zmanjšala sredstva za zdravstvo. In vendar danes zdravstveni delavci ne moremo 
reči, ker imamo manj denarja, bo pač toliko in toliko ljudi umrlo. Ker smo 
prejeli manj denarja, smo tiste stvari, ki niso bile tako pomembne, nekoliko 
omejili. Hrana kot tudi oprema v bolnicah je bolj skromna. Toda, če' bi zaradi 
kakršnegakoli spodrsljaja v naši službi kak človek umrl, bi se takoj našel kdo 
bodisi od javnega tožilstva, sodišča ah pristojnjih zdravstvenih nadzornih 
organov, ki bi zadevo zagrabil in krivca poklical na odgovornost. Zato je bilo 
to vprašanje postavljeno nekoliko širše. Gre za to, ali so cestni sklad, oziroma 
cestna podjetja suverena na tem področju in ali nad njimi nima nihče nikakršne 
ingerence. 

Kjerkoli se na cesti pojavi kakšna pomanjkljivost — bodisi zožitev ceste, 
bodisi da pada na cesto kamenje - ponavadi kmalu postavijo tam znak in s 
tem je zadeva opravljena. Menim, da poseben znak ne zadošča. Kolikor res ni 
denarja za to rekonstrukcijo oziroma popravilo, prosim, da cestni sklad upo- 
števa, da je ta točka res kritična in jo v svojem programu postavi na prvo 
mesto. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Je to smatrati za dopolnilno vpra- 
šanje, ah samo za obrazložitev? (Dr. Pečar: Za dopolnilno vprašanje.) Prosim 
tovariša Bernarda, če odgovori na dopolnilno vprašanje. 

Ivo Bernard: Povsem razumemo zaskrbljenost, ki nas zajema ob 
številnih prometnih nesrečah, ki se dogajajo na slovenskih cestah in iskanje 
odgovornega za številne nesreče. Vendar se ne bi mogel povsem strinjati s 
primerjavo, ki jo je dal tovariš poslanec. Tu nastopajo številni faktorji, predvsem 
pa dva osnovna faktorja. Eden od teh je stanje obstoječe cestne mreže. V Slo- 
veniji je pod upravljanjem cestnega sklada nad 6000 km cest, od katerih je 
2/3 povsem neustreznih. Te ceste, ki smo jih »podedovali«, pa po svoji kon- 
strukciji ne zagotavljajo osnovne varnosti, ki jo sodobni promet in ureditev 
cest zahteva. Gre za razkorak med potrebami in sedanjim stanjem razvoja 
prometa na eni strani ter med razpoložljivimi sredstvi na drugi strani. V 
srednjeročnem programu za obdobje 1971—1975 predvidevamo razmeroma visoka 

16* 
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sredstva, saj bo samo za vzdrževanje cest na razpolago nad 110 milijard S din. 
Hkrati pa moramo ugotoviti, če ta sredstva podelimo za vzdrževanje, pa lahko 
s temi ogromnimi sredstvi izredno malo naredimo. Ne bi se 'drznil postaviti na 
stališče, da je cestni sklad na tem področju suveren. Cestni sklad je namreč 
samoupravni organ, ki izvaja svoje naloge prek strokovnih služb in cestnih 
podjetij kot izvajalcev del na tem področju. Njegova dejavnost je pod inšpekcijo 
organov notranjih zadev, prometne inšpekcije, kakor tudi cestne inšpekcije, ki 
postavlja določene zahteve o tem, kako morajo biti posamezni odseki urejeni. 
Jasno !pa je, da izven okvira razpoložljivih sredstev cestni sklad ne more 
stvari reševati. Značilno je, da je odsek pri, Velikih Širjah postal črna točka 
s tem, ko smo modernizirali ta celoten potez. Na obeh straneh je asfalt, voznik 
se zaleti kljub temu, da je postavljenih 5 znakov. Na vsaki strani je postavljeno 
opozorilo »pozor«, »nevarnost« in druga opozorila, ki, bi se jih moral voznik 
držati. On pa jih ne upošteva in se pelje naprej z nezmanjšano hitrostjo. 

Oprostite, človeška življenja vrednotiti z denarjem je zelo nehumano in 
neokusno. Menim, da gre za deljeno odgovornost. Eno je odgovornost celotne 
družbe, da intervenira s sredstvi, ki so na razpolago, drugo pa je odgovornost 
uporabnikov teh cest, da prilagajajo to uporabo dejanskemu stanju cest. 

Pri sedanji situaciji cestni sklad ne more odgovarjati za 1000 mrtvih, ki jih 
terja stanje naših cest in prometna disciplina na teh cestah. Odgovornost je 
namreč znatno širša od pooblastil in možnosti, s katerimi cestni sklad razpolaga. 
Cestna strokovna služba bo za ta odsek, o katerem je govora, predlagala skup- 
ščini, da pride v srednjeročni program in da to črno točko v prihodnjem obdobju, 
ki začne z naslednjim letom, odpravimo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Zeli še kdo postaviti poslansko 
vprašanje? Prosim. Besedo ima poslanec Franc Sagaj. 

Franc Sagaj: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci! V 
preteklem letu sem na seji našega zbora opozoril na neučinkovitost 8% re- 
publiškega prispevka iz osebnega dohodka od kmetijstva, ki ga je republika 
odstopila skladom zdravstvenega zavarovanja kmetov oziroma 10 °/o sredstev, 
zbranih s tem prispevkom občinskim upravam za dohodke kot povračilo stro- 
škov za odmero in zbiranje prispevka. Hkrati sem zaprosil, naj skupščina 
sprejme obvezno tolmačenje zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispev- 
kov, davkov in taks. Ker obvezno tolmačenje ni bilo sprejeto', smo bih od 
zastopnika republiškega sekretariata za delo obveščeni, da je v izogib tožbe 
umestno, da republika povrne razliko skladom zdravstvnega zavarovanja 
kmetov. Ker je bil sklad zdravstvenega zavarovanja kmetov komunalne skup- 
nosti Murska Sobota, ne po svoji krivdi, oškodovan za 32 milijonov 811 tisoč 
700 S din — upravam za dohodke pri občinskih skupščinah je namreč moral 
plačati namesto planiranih 15 milijonov S din 47 811 000 S din — postavljam 
vprašanje, ali smemo pričakovati povrnitev navedenih višjih stroškov? Pri- 
pominjam, da je za leto 1968 sklad zdravstvenega zavarovanja kmetov prek 
komunalne skupnosti Mjurska Sobota plačal za predpis in zbiranje prispevkov 
vsem štirim upravam za dohodke le 8 milijonov 900 tisoč S dinarjev in so bile 
s tem zadovoljne. V letu 1969 je republika spodbudila uprave za dohodke, vsaj 
jaz tako smatram, da za letos zahtevajo od vseh zbranih sredstev 6,4°/», kar bi 
pri 100 «/o izterjavi zneslo že 73 milijonov 212 800 din. 
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Glede na spredaj navedeno močno dvomim, da bi že letos skladi zdravstven 
nega zavarovanja kmetov kljub zvišanim prispevkom prilezli na zeleno vejo in 
da bi zdravstvo, kateremu so bili zvišani prispevki predvsem namenjeni, po- 
trebna sredstva vendarle dobilo. Tudi ne verjamem, da bi naše 4 pomurske 
občinske skupščine, v primeru, da ne bi vršile predpisa in izterjave prispevkov 
za sklade zdravstvenega zavarovanja kmetov, zmanjšale število uslužbencev 
v lanskem letu za 15, v letu 1970 pa — če upoštevamo njihove zahteve — celo 
za 20 uslužbencev. Nikakor tudi ne morem razumeti, zakaj bi prav skladi 
zdravstvenega zavarovanja kmetov morali izboljševati službo uprav za dohodke 
pri občinskih skupščinah. 

Prosil sem za pismeni odgovor, katerega še do danes nisem prejel. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Na vprašanje poslanca Franca Sagaja 
bo odgovorila Zora Tomič, član izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! To- 
variš Franc Sagaj je postavil vprašanje, ki terja zelo jasen odgovor in ga bom 
poskušala tudi dati. 2e v preteklem letu, ko sem odgovorila na poslansko 
vprašanje glede tega prispevka, katerega 10'% so dobile uprave za dohodke 
občinskih skupščin za svoje delo, sem dejala, da bomo te stvari uredili. Dejansko 
smo jih uredili samo za letos. Ker pa to ni edini problem skladov zdravstvenega 
zavarovanja kmetov, smo obljubili, — in to obljubo bomo držali — da bomo letos 
pripravili program za sanacijo skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov, ker 
smo prepričani, da v nov sistem zdravstvenega zavarovanja ne moremo iti s 
takimi obremenitvami. Po zaključnih računih, ko bodo stvari jasne, bomo prišli 
pred skupščino s predlogom za sanacijo. 

O tem, kakšen vpliv je to imelo na občinske uprave, ne bi mogla nič reči. 
Najbrž je to, kar je rekel poslanec, resnično in k temu nimam posebnega komen- 
tarja. Povedala bi le to, da v osnutku zakona o zdravstvenem zavarovanju, ki 
bo predložen skupščini v teh dneh, 8'% republiškega prispevka sicer več ne 
predvidevamo, toda jasno smo opredelili status kmeta in predvideli možnost, 
da v bodoče same službe skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov zbirajo 
prispevke. Ali bodo te združene, to je stvar konkretne presoje. Občinske skup- 
ščine so dolžne, da jim dajo potrebne podatke na razpolago. Torej čim bo 
mogoče, bom zboru in skupščini predložil program sanacije zdravstvenega 
zavarovanja kmetov, ki zajema tudi sredstva, ki so jih dobile davčne službe 
za svoje delo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poslanec tovariš Franc Sagaj 
postaviti še dopolnilno vprašanje? Besedo ima poslanec Franc Sagaj. 

Franc Sagaj: Strinjam se s tovarišico Tomičevo, imam le pripombo 
glede tistega dela odgovora, da bo republika še. letos sprejela program za sa- 
nacijo skladov. Kredita na žalost komunalna skupnost Murska Sobota ne bo 
deležna, ker nima dolgov iz prejšnjih let. Lansko leto smo zaključili z deficitom 
28 milijonov, katerega bomo krili iz zavarovanja od zaposlenih v Avstriji. Torej 
še vedno smatram, da je bila komunalna skupnost Murska Sobota prikrajšana, 
če ne v drugem, vsaj v tem, da tega denarja ni dobilo zdravstvo, če pa ga 
zdravstvo ne bi rabilo, pa bi ga lahko izkoristili za zagotovitev večjega obsega 
zdravstvenega varstva kmetov. 
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Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo postaviti poslansko vpra- 
šanje? Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec dr. Samo Pečar. 

Dr. Samo Pečar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na 45. seji socialno-zdravstvenega zbora dne 27. 2. 1969 sem postavil naslednje 
vprašanje: 

Ali in kaj je bilo doslej storjeno-, da bi na področju alkoholizma prešli od 
besed k dejanjem? Na moje vprašanje je odgovorila tovarišica Gaspari, ki je 
poudarila, da je republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo že ob 
obravnavi problematike alkoholizma na Slovenskem v skupščinskih telesih 
poudaril, da mora analizi nujno slediti akcijski program ukrepov za prepre- 
čevanje alkoholizma. Na osnovi javne razprave, ki se bliža h kraju, se v okviru 
sekretariata že pripravlja akcijski program, ki bo predložen skupščini, ker 
predvidevamo, da bi moral biti sprejet kot skupščinski dokument. 

Znano mi je, da so že izdelani osnutki akcijskega programa ukrepov za boj 
proti alkoholizmu na področju notranje politike, zdravstva ter vzgoje in izobra- 
ževanja, o katerih je že razpravljal tudi republiški koordinacijski odbor za boj 
proti alkoholizmu in dal nekatere kritične pripombe k tem osnutkom. Omenjeni 
odbor nenehno opozarja, da je treba dati poudarek predvsem akcijskemu 
programu ukrepov za področje gospodarske politike, kot je bilo zavzeto stališče 
tudi v skupščinskih telesih. Kolikor mi je znano, telesa Skupščine SR Srbije 
že razpravljajo o konkretnih ukrepih za boj proti alkoholizmu, med katerimi 
je predvidena tudi ustanovitev posebnega sklada. Podpiram zamisel o ustano- 
vitvi tega sklada. Viri sklada naj bi bih naslednji: 

1. taksa od vseh reklam za alkoholne pijače in podjetij, ki jih izdelujejo ah 
prodajajo; 

2. prometni davek na alkoholne pijače naj se poveča in ta presežek odvaja 
v sklad; 

3. takse na zasebne kotle za žganj ekuho; 
4. vse denarne kazni, izrečene v zvezi z alkoholom; 
5. dotacije posameznikov, organizacij in proračunov. 
S sredstvi tega sklada bi lahko financirali: 
1. ustanovitev republiškega zavoda za zdravljenje alkoholikov; 
2. raziskovalno dejavnost v zvezi s pojavom alkoholizma; 
3. raziskovalno dejavnost v zvezi z industrijskim in polindustrijskim nači- 

nom predelave sadja in grozdja v brezalkoholne izdelke; 
4. zdravstveno-prosvetno in vzgojno dejavnost proti alkoholizmu; 
5. regresiranje proizvodnje in prodaje brezalkoholnih pijač. 
Glede na navedeno postavljam naslednji vprašanji: 
1. Zakaj skupščini še ni bil predložen kompleksen akcijski program ukrepov 

za boj proti alkoholizmu in kje so razlogi, da se odlaga z izdelavo tega programa 
za področje gospodarske politike? 

2. Kakšno je stališče izvršnega sveta do predloga o ustanovitvi posebnega 
republiškega sklada za boj proti alkoholizmu? 

Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor bo dala tovarišica Majda 
Gaspari, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. Besedo ima 
tovarišica Gasparijeva. 
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Majda Gaspari: Res je, kar je povedal tovariš poslanec, da so 
izdelani vsi aspekti akcijskega programa, razen tisti, ki zadeva gospodarsko 
področje in davčno politiko, če lahko tako rečem. Je pa to delo v teku in je 
bil s strani izvršnega sveta posebej zadolžen inž. Milan Zidar, da s pristojnimi 
upravnimi organi izdela ta del akcijskega programa. Zanesljivo pričakujemo, da 
bo v drugem trimesečju tega leta akcijski program predložen skupščini in bo 
vseboval tudi predloge za materializacijo akcijskega programa. Predlagam, da 
predlog, o katerem je govoril tovariš poslanec, upoštevamo pri dokončnem 
revidiranju akcijskega programa. Šele tedaj bomo lahko ocenili, ali je umesten. 
Akcijski program bo namreč zelo obsežen. Menim, da je poslanec imel v mislih, 
naj bi ta sklad financiral predvsem naloge socialno-zdravstvene narave. Ob- 
vezujem se, da bomo to misel v akcijskem programu, ko ga bomo dokončali, 
imeli pred očmi. Obvestila bom tudi izvršni svet, da obstoji s strani poslanca 
predlog, da bi se ustanovil poseben sklad. O ustanovitvi posebnih skladov pa, 
kot veste, ni pozitivnih stališč niti v skupščini niti v izvršnem svetu. Naš 
predlog za ustanovitev republiškega sklada za izgradnjo socialnih zavodov je 
bil odklonjen. Zato bi bilo težko takoj odgovoriti in menim, da bi na to vpra- 
šanje bilo treba misliti pri izdelavi predlogov za materializacijo celotnega 
akcijskega programa boja proti alkoholizmu. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi poslanec dr. Samo Pečar postaviti 
še dopolnilno vprašanje? (Ne.) Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec dr. 
Zdravko Javh. 

Dr. Zdravko Javh: Postavil bi kratko vprašanje republiškemu se- 
kretarju za zdravstvo in socialno varstvo. Ali je zdravnik dolžan opravljati delo 
inkasanta za sklade zdravstvenega zavarovanja glede participacije zia obisk na 
domu bolnika, in če je dolžan, po kakšnih predpisih je to dolžan opravljati? 

Predsednik dr. Srečko Koren: Na poslansko vprašanje poslanca 
dr. Zdravka Javha bo odgovorila Majda Gaspari, republiški sekretar za zdrav- 
stvo in socialno varstvo. 

Majda Gaspari: Zdravstvena delovna organizacija je vsekakor dolžna 
pobirati prispevek, če je bilo v pogodbi med zdravstveno delovno organizacijo 
in komunalno skupnostjo tako dogovorjeno. Kako pa zdravstvena delovna orga- 
nizacija organizira pobiranje plačil pa je stvar njene notranje odločitve. V to 
se niti doslej niti v bodoče ne bo vtikal nobeden predpis niti nobeno napotilo 
našega sekretariata. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poslanec dr. Zdravko Javh po- 
staviti še dopolnilno vprašanje? (Ne.) Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec 
dr. Dušan MUs. 

Dr. Dušan Mis: Spoštovano predsedstvo, tovariši in tovarišice poslanci! 
V uradnem listu SFRJ št. 5/1970 je bil objavljen program izpitov za voznike- 
inštruktorje. V tretjem odstavku, v točki 8, so predvidena vprašanja o vplivu 
alkohola in tobaka na varnost v prometu. Ta del se glasi: 

— vpliv alkohola, nikotina in drugih medikamentov na voznike; 
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— vpliv alkohola, psihofiziološki efekti alkohola, efekti alkohola na uprav- 
ljanje vozila; 

— nikotin, ogljikov monoksid in učinkovitost upravljanja; 
— vpliv raznih drog na vedenje voznika. 
V zvezi s tem delom navedenega predpisa želim zvedeti naslednje: 
1. Kdaj se bodo začeli opravljati izpiti po novem predpisu? 
2. Kdo bo za omenjeni del izpitnega programa pripravil ustrezno učno 

gradivo? 
3. Kakšno kvalifikacijo bomo zahtevali v zvezi z realizacijo tega predpisa 

od izpraševalcev voznikov-inštruktorjev? 

Predsednik dr. Srečko Koren : Na to poslansko vprašanje bo dobil 
poslanec odgovor na prihodnji seji našega zbora. Zeli še kdo postaviti poslansko 
vprašanje? Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec dr. Miha Likar. 

Dr. Miha Likar: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in poslanci! 
Na 7. seji zbora sem ob nepravem času dal pripombe glede sredstev, — po 
mojem mnenju nesorazmerno velikih — ki jih je republiški sklad za otroško 
varstvo namenil za izdelavo idejnih projektov in načrtov, to se pravi pismenih 
študijskih nalog. V zvezi s tem bi rad postavil naslednji vprašanji: 

1. Kakšne so ugotovitve študijskih nalog, za katere je sklad republiške 
skupnosti otroškega varstva za potrebe dnevnega varstva otrok za leto 1969 
zagotovil 100 milijonov din? 

2. Kako so teh 100 milijonov uporabili? Menim, da je 100 milijonov zelo 
veliko, saj prav toliko znaša tudi Nobelova nagrada. Zato me zanima, kako bodo 
rešili ta vprašanja, da bodo vredna Nobelove nagrade. Do ocene, da gre za 
velika sredstva, sem prišel na podlagi primerjave s sredstvi, zagotovljenimi za 
druga raziskovalna dela. 

Predsednik dr. Srečko Kolar: Odgovor bo dala tovarišica Zora 
Tomič, član izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Citi- 
rana sredstva so bila namenjena za izdelavo študijskih nalog — med njimi kot 
najpomembnejše izdelava metodologije za spremljanje zdravstvenega stanja 
otrok — in za participacijo pri konkretnih zdravniških pregledih otrok. Zal 
zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo naloge ni predložil republiški skup- 
nosti otroškega varstva, in zaradi tega tudi sredstva niso bila potrošena ter so 
prenesena, v letošnji finančni načrt. Hkrati bi vas obvestila, da bo 13. marca 
seja skupščine republiške skupnosti otroškega varstva, na kateri bo obravnavano 
izvajanje akcijskega programa za preteklo leto in sprejet akcijski program za 
leto 1970. Na tej seji bo skupščina prav gotovo razpravljala tudi o- neizvršitvi 
te naloge. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli poslanec dr. Miha Likar postaviti 
še dopolnilno vprašanje? (Ne.) 

Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Poslansko vprašanje želi postaviti 
poslanec dr. Adolf Drolc. 

Dr. Adolf Drolc: Republiškemu sekretarju za zdravstvo in socialno 
varstvo bi želel postaviti nekaj konkretnih vprašanj, ki se nanašajo na ka- 
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drovsko politiko v zdravstvu oziroma na težavno stanje, v katerem se sedaj 
nahaja bolnišnična služba zaradi pomanjkanja zdravnikov splošne prakse. 

Za dosedanji hiter razvoj medicinske znanosti je značilno vse večja specia- 
lizacija in superspecializacija, kar je na eni strani logična nujnost razvoja, na 
drugi strani pa tudi nevarnost, da pri obdelavi bolnika ne bo dovolj upoštevan 
sam človek in njegovo socialno okolje, ožje in širše. Zato so povsod v svetu, pa 
tudi pri nas — pri nas sicer z veliko zamudo, potem ko smo po zaslugi nekaterih 
teoretikov, ki terena nikoh poznah niso, več let ukvarjali z mislijo, da je splošen 
zdravnik v odmiranju, da nam ni več potreben — prišh do spoznanja, da je 
treba oblikovati takšen hk zdravnika, ki bo mogel združevati medicinsko prakso 
in nuditi integralno in neprekinjeno zdravstveno varstvo varovancem na svojem 
območju, irelevantno, kateri starosti in biološki skupini pripadajo. Za tako 
dejavnost pa je po mnenju večine strokovnjakov — in to mnenje je potrdila 
tudi svetovna zdravstvena organizacija — najbolj prikladen zdravnik splošne 
prakse, kateremu je treba dati še več znanja in ga dvigniti na primerno stro- 
kovno raven. Ta dvig strokovnosti smo v zadnjem času sicer delno rešili s 
specializacijo in postdiplomskim izpopolnjevanjem zdravnika splošne prakse, 
toda s precejšnjo zamudo v primerjavi s sosedno repubhko, ki ima v tem že 
dolgo tradicijo in zato tudi nima takih problemov v osnovni zdravstveni službi 
kot mi. Ce smo torej v pogledu kvalitete zdravnika splošne prakse napravih 
korak naprej, to ne velja glede števila zdravnikov. Na splošno velja ugotovitev 
za vse povojno obdobje, da politika investiranja in politika dotoka kadra v 
izvenbolnišnični službi nista šli vzporedno; sicer skromen dotok materialnih 
sredstev presega še bolj skromen dotok kadrov, medtem ko je v bolnišnicah šlo 
eno in drugo vzporedno. Pri osnovni zdravstveni službi je prihajala do izraza 
stalna tendenca zaostajanja zdravnikov, kar je nujno povzročilo tudi zaostajanje 
službe same. Pomanjkanje zdravnikov splošne prakse je značilno za velik del 
Slovenije, kar lahko beremo v »Delu« z dne 10. 2. v članku tovarišice Namorševe. 
Posebno očitno in naravnost presenetljivo pa je to v, naših mariborskih pogojih 
in to kljub visoki stopnji ekonomske rasti in velikosti mesta, ki daje široke 
možnosti za kakršnokoli družbeno udejstvovanje. Tako potrebuje zdravstveni 
dom Maribor 22, splošna bolnišnica Maribor pa kar 26 zdravnikov splošne 
prakse, slednja vsekakor s specializacijo. Izkušnje pa kažejo, da razpisi delovnih 
mest za zdravnike v terenski službi niso uspešni. Kljub petim razpisom v 
lokalnem časopisu in »Delu« nam ni uspelo izboljšati stanja, ne za mestna, še 
manj pa za okoliška območja. Pomanjkanje zdravnikov v tukajšnji bolnišnici, ki 
se krije z dotokom zdravnikov s terenske službe, pa za dalj časa ne ustvarja 
nobenih ugodnih prognoz za ureditev stanja. Stanje se bo še bolj poslabšalo, 
ko bo republiški klinični center še bolj kot do sedaj začel pospešeno reševati 
svoje kadrovsko vprašanje. 

Ta zbor je pred leti sprejel 7-letni načrt razvoja zdravstva SR Slovenije za 
obdobje 1964—1970. Menim, da ta načrt glede zdravnikov nasploh, zdravnikov 
splošne prakse pa še posebej, ni bil realiziran. V teh letih bi namreč morah 
povečati število zdravnikov za 466 tako, da bi jih letos bilo 1900, oziroma da bi 
bil republiški popreček 900 prebivalcev na enega zdravnika, v izvenbolnišnični 
službi pa 2500 varovancev na enega zdravnika splošne prakse, kar predstavlja 
168 zdravnikov splošne prakse več kot jih je bilo leta 1964. Ali smo jih toliko 
dobili? Za Maribor vem, da jih nismo. Pri nas pride na enega splošnega 
zdravnika, zaposlenega v splošni ambulanti, poprečno še vedno 4500 varovancev. 
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In potrebe drugod po Sloveniji potrjujejo podobno stanje. Kje so torej ti zdrav- 
niki? Ali so šli nia specializacijo in se nahajajo v klinikah? Ali so raje brez- 
poselni v Ljubljani, ker nočejo iti na teren, kjer so težavni pogoji dela in so 
tudi slabo nagrajeni? Ali pa so šli tja, kjer so za svoje delo primerno nagrajeni. 
»Borba« je pred mesecem dni poročala, da je v zadnjih treh letih na 8 jugo-- 
slovanskih univerzah diplomiralo 4079 zdravnikov, da pa se jih je izgubilo kar 
2800. Ta proporc je v naših slovenskih razmerah verjetno še slabši, saj je naša 
mala Slovenija že pred 6 leti, ko ni diplomiralo niti 60 zdravnikov na leto, 
imela kar 220 zdravnikov izven meja. 2e takrat je morala vsaj delno kriti svoje 
potrebe s kolegi iz drugih republik. Iz »Medicinskih razgledov-« številka 8 iz 
leta 1969 je razvidno, da se je prijavilo za vpis na medicinsko fakulteto v 
Ljubljani v letošnjem študijskem letu 278 kandidatov. Na sprejemnih izpitih 
jih je bilo 222, na splošno medicino pa je bilo sprejetih le 115. Ali bi lahko dobil 
odgovor na vprašanji: 

Ali je ob sedanjem stanju in upoštevanju kadrovskih normativov, to je 
glede na perspektivni plan zdravstvene službe v naši republiki, medicinska 
fakulteta vključena v program zagotavljanja potrebnih kadrov? 

Kakšne so kadrovske potrebe v republiki nasploh? Kdo vodi evidenco o 
tem, kdo usmerja kadrovsko politiko, in kdo jo koordinira? 

Republiški sekretariat je svojčas zahteval tri leta dela v terenski službi, 
preden je odobril specializacijo in to zaradi pomanjkanja zdravnikov v izven- 
bolnišnični službi. Stanje na terenu se slabša, tega določila se nihče ne drži. 
Ali je bilo to določilo kdaj razveljavljeno? Stažisti so v delovnem razmerju z 
zavodom za zdravstveno varstvo oziroma zdravstvenim centrom in nič več 
s štipenditorji, npr. zdravstvenimi domovi. Ce bi bilo vzpostavljeno prejšnje 
stanje in bi bili štipendisti v delovnem razmerju s štipenditorji, bi jih ta lažje 
navezal nase oziroma zadržal. Kakšno stališče ima do tega predloga sekretariat? 

In končno še eno vprašanje: ali je sekretariatu znano, koliko zdravnikov je 
v Ljubljani preveč in ah ima kakšne možnosti, da odvečne pošlje na teren, 
konkretno k nam v Maribor? Ne bi postavil teh vprašanj, če situacija v splošni 
ambulantni službi ne bi bila taka kot je in če zanjo ne bi krhali le nas, 
izvajalcev te službe. Zavedati se moramo, da najprej iščemo pomoč v ambulatni 
službi, ki je zelo obremenjena in torej najbolj na udaru. Prav zaradi tega bi mo- 
rala imeti dovolj kadra in še prav poseben posluh za aktivne zavarovance, pred- 
vsem glede njihove čakalne dobe, staleža, zgodnjega zdravljenja, torej elementov, 
ki so za družbo oziroma sklade tako zelo pomembni. Čeprav svojih obligacij na- 
sproti zdravstvu posamezne občinske skupščine v celoti ne izpolnjujejo, pa v 
zadnjem času vse bolj pogosto kategorično zahtevajo nastavitev več zdravnikov 
splošne prakse. Vse bolj so v tem pogledu zahtevni tudi zbori volivcev, sveti 
za zdravstvo, gospodarske organizacije pa tudi posamezniki in ne nazadnje tudi 
javno tožilstvo1, ki nenehno opozarja na objektivne pomanjkljivosti. Javna 
informacijska sredstva pa te razmere vse bolj kritizirajo, jih izkrivljajo in krive 
zanje le nas, češ da jih mi nočemo reševati. Ne pričakujem odgovora danes, 
želel pa bi ga dobiti vsaj na prihodnji seji in obenem z njim tudi prikaz, kako 
se bo v bodoče ukrepalo pri reševanju tega perečega vprašanja. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Na zastavljeno vprašanje bo dan 
odgovor na prihodnji seji zbora. Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne.) 
Ker ni novih vprašanj, zaključujem 2. točko dnevnega reda. 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog sklepov 
za uresničitev sklepov in priporočil za izpopolnitev sistema družbene skrbi za 
predvojne revolucionarje in borce NOV. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zadevnih sklepov, 
informacijo o nekaterih pravnih, ekonomskih in socialnih vprašanjih varstva 
predvojnih revolucionarjev in udeležencev NOV, mnenje izvršnega sveta k 
predlogu sklepov, sklep izvršnega sveta o določitvi osnove za odmero pokojnin 
borcev NOV ter poročilo zakonodajno-pravne komisije. Včeraj ste še prejeli 

'obvestilo predsednika republiškega zbora o sprejemu predloga sklepov z amand- 
maji, poročilo odbora za finance in proračun republiškega zbora ter dodatno 
poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Zeli predlagatelj sklepov, to je komisija Skupščine SR Slovenije za vpra- 
šanja borcev NOV svoj predlog še ustno obrazložiti? (Da.) Besedo ima pred- 
sednik komisije Vlado Crne. 

Vlado Crne: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Informacijo o nekaterih pravno in ekonomsko socialnih vprašanjih varstva 
predvojnih revolucionarjev in udeležencev NOV je posredovala komisija za 
vprašanja borcev republiškemu zboru na podlagi njegovega sklepa z dne 26. 
januarja minulega leta. Ker to problematiko enakopravno obravnava in o njej 
sklepa tudi socialno-zdravstveni zbor, bom navedeno obrazložitev ponovil tudi 
na vašem zboru. 

Informacija obravnava predvsem pravna vprašanja o predvojnih revolu- 
cionarjih in udeležencih NOV ter njihov ekonomski in socialni položaj. Hkrati 
vsebuje informacija tudi ukrepe, ki jih je treba sprejeti, da se trajno zagotovi 
usklajenost njihovega materialnega položaja z ekonomskimi možnostmi družbe 
ter da se tudi sistemsko uredijo vse njihove pravice. V nekaterih krogih se 
v zadnjem času vedno pogosteje pojavlja mnenje o tem; da bi bilo umestno 
sprejeti enoten zvezni zakon, ki bi vseboval predpise o varstvu predvojnih 
revolucionarjev in borcev NOV. V tem primeru bi bilo potrebno izločiti iz doslej 
veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo, vsa tista določila, ki se nanašajo na 
udeležence NOV in sprejeti poseben zvezni zakon. Ce bi tako stališče bilo 
sprejeto — vsebuje ga tudi predlog orientacijskega plana zvezne skupščine za 
revizijo zveznih zakonov — bi to pomenilo popolno izenačenje materialnih 
ugodnosti, ki so jih borci deležni na posameznih območjih, hkrati pa ukinitev 
v praksi že uveljavljenega varstva borcev v republikah, občinah, delovnih in 
drugih organizacijah in v zadnjem času celo krajevnih skupnostih. 

Prav zaradi tega se je treba zavzeti, da vprašanja varstva predvojnih 
revolucionarjev in udeležencev NOV urejajo temeljni zakoni, ki se nanašajo na 
vse občane, vsebujejo pa nekatere posebne določbe o pravicah udeležencev NOV, 
medtem ko naj splošni zakoni vsebujejo le splošna načela za urejanje teh 
vprašanj. Razlike, ki nastajajo zaradi ekonomskih posebnosti republik, naj 
urejajo republiški oziroma občinski predpisi. Skratka, zagotoviti je treba, da se 
z zveznimi predpisi ureja osnovno varstvo predvojnih revolucionarjev in udele- 
žencev NOV, dopolnilno varstvo pa naj še naprej urejajo republika in občine 
z republiškimi in občinskimi predpisi. 

V informacijo tudi navajamo doslej dosežene uspehe pri varstvu predvojnih 
revolucionarjev in udeležencev NOV ter ugotavljamo, da se je z izvajanjem 
skupščinskih sklepov in priporočil z dne 27. 3. 1968 znatno izboljšal njihov 
materialni položaj. Tako se je okrog 18 000 udeleženoem NOV minimalna pokoj- 
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nina zelo približala dohodkom še zaposlenih borcev, ki prejemajo na podlagi 
zakona republiški dodatek za borce. S spremembo temeljnega zakona o pokoj- 
ninskem zavarovanju je nekaj nad 100 udeležencev NOV z območja Primorske, 
ki so vstopili v NOV pred 13. 10. 1943, pridobila status borca. 

S sprejemom republiškega zakona o vojaških vojnih invalidih se je znatno 
izboljšal materialni položaj v narodnoosvobodilni vojni najbolj prizadetih ude- 
ležencev NOV. Na podlagi zakona o prispevku za gradnjo stanovanj za udele- 
žence NOV in odloka o načinu in pogojih za njihovo uporabo, ki ga je skupščina 
sprejela julija 1968, bo več kot 7000 predvojnih revolucionarjev in udeležencev 
NOV dobilo primerna stanovanja. Pri tem naj omenim, da s temi sredstvi 
urejamo predvsem stanovanjska vprašanja socialno šibkih udeležencev NOV, 
med katerimi so tudi kmetje-borci. 

Zakon o borcih za severno mejo 1918—1919 zagotavlja tej kategoriji borcev 
materialno pomoč ter olajšave pri potovanju z železniškimi in drugimi prevoz- 
nimi sredstvi. 

Skupščina SR Slovenije ni prezrla tudi potrebe, da z zakonom uredi skrb 
za varstvo nekaterih kategorij fašističnega nasilja in žrtev vojnega materiala in 
njihovih družinskih članov. Približno 320 upravičencev prejema denarno pomoč, 
nekateri od teh pa še dodatek za postrežbo in dodatek za ortopedske in tehnične 
pripomočke. 

V pomembno materialno pomoč nekaterim predvojnim revolucionarjem in 
udeležencem NOV sodijo tudi priznavalnine, ki jih podeljujejo republika in 
občine ter enkratne pomoči pri šolanju otrok padlih in umrlih udeležencev NOV. 

Ti in še drugi ukrepi,, ki jih nisem navedel, razvidni pa so iz informacije, se 
v praksi varstva predvojnih revolucionarjev in udeležencev NOV vse bolj uve- 
ljavljajo. Kažejo tudi na to, da ni več bistvenih problemov, ki ne bi bih z 
zakonom, odlokom ali na kakršenkoli drug način zadovoljivo urejeni. Ne smemo 
pa zanemariti dejstva, da je treba zaradi spreminjanja življenjskih razmer in 
pogojev, v katerih živijo udeleženci NOV, veljavne predpise stalno dopolnjevati, 
jih usklajevati z materialnimi možnostmi družbe in s tem zagotoviti predvojnim 
revolucionarjem in udeležencem NOV primerno življenjsko raven. V tem 
smislu predlaga komisija za vprašanja borcev skupščini dokument, ki vsebuje 
predlog ukrepov. Le-te je treba sprejeti, če želimo dosledneje izvajati na eni 
strani že sprejete sklepe Skupščine SR Slovenije, na drugi strani pa, da nekatera 
zdaj še vedno pomanjkljivo urejena vprašanja uredimo s predpisi, ki bodo imeli 
zakonsko moč. Tako bomo omogočili udeležencem NOV in predvojnim revolu- 
cionarjem uveljaviti tudi te oblike varstva. Med najpomembnejše predloge sodi, 
po mnenju komisije, sprejem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vojaških vojnih invalidih. Posledice vojne namreč negativno vplivajo na njihovo 
fizično in psihično zdravstveno stanje. Zato so zmanjšane njihove življenjske 
in ustvarjalne sposobnosti. Ker sistem varstva VVI še ni popoln, ga bo treba ne- 
nehno prilagajati razmeram, v katerih živijo invalidski upravičenci. Zato bo 
treba še naprej skrbeti, da bo višina invalidskega dodatka prilagojena splošnemu 
standardu, da bodo smotrno urejene oskrbnine za čas poklicne rehabilitacije in 
da bodo invalidi še naprej deležni ugodnosti pri nakupu in uporabi motornih 
vozil. Prav tolikšna skrb družbe mora biti posvečena tudi tistim udeležencem 
NOV, ki so bili zaradi posledic vojne predčasno upokojeni, glede na to, da je 
bila zaradi izčrpanosti znatno zmanjšana njihova delovna sposobnost. Ker .so 
upokojitvam mnogih izmed njih botrovale delovne organizacije in so se jih 
namreč celo prizadevale predčasno oziroma izjemno upokojiti, je treba vso skrb 
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posvetiti tem. udeležencem NOV in uresničiti stališče, da bo razlika med njihovo 
pokojnino in osebnim dohodkom še zaposlenega borca, ki prejema borčevski 
dodatek, čim manjša. 

Zakon o prispevku za gradnjo stanovanj za udeležence NOV in odlok o 
načinu in pogojih za njihovo uporabo, ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela 
leta 1968, je največje jamstvo, da bodo končno urejena pereča stanovanjska 
vprašanja udeležencev NOV. Čeprav je bilo zbranih že približno 130 milijonov 
dinarjev, nas občinske skupščine še vedno opozarjajo, da ta sredstva ne bodo 
zadoščala za zadovoljitev vseh ugotovljenih potreb. Zato občinske skupščine 
predlagajo, da se veljavni sistem zbiranja sredstev podaljša še v leto 1970, 
s čimer bo mogoče ugoditi preostalim udeležencem NOV, ki jih še tare nerešeno 
stanovanjsko vprašanje. Ker bo komisija za vprašanja borcev v prvem tri- 
mesečju opravila po posameznih občinah analizo porabe sredstev, bo po potrebi 
predložen Skupščini SR Slovenije tudi odlok o spremembi odloka o načinu in 
pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom, za gradnjo stanovanj za 
borce. 

Materialni položaj nekaterih predvojnih revolucionarjev in udeležencev 
NOV ter drugih občanov, ki so zaslužni za tehnični, znanstveni in kulturni 
napredek Slovenije, se izboljšuje tudi s podeljevanjem stalne republiške pomoči 
in pomoči občin, enkratne družbene pomoči in pomoči pri šolanju njihovih 
otrok. Čeprav se družbena pomoč republike podeljuje s sklepom izvršnega sveta, 
občinska družbena pomoč pa na podlagi občinskih odlokov, je ni mogoče 
uveljaviti kot pravice. Poleg tega so pogoji za pridobitev družbene pomoči in 
zneski teh pomoči po posameznih občinah zelo različni, ker je večje število 
socialno ogroženih občanov prav v tistih občinah, ki so ekonomsko šibkejše. 
Tudi lani ni bilo uresničeno priporočilo Skupščine SR Slovenije o družbeni 
pomoči v višini najmanj 100 din, ki jo podeljujejo občinske skupščine. 

Komisija tudi predlaga, naj pristojni republiški organi proučujejo nekatera 
neurejena vprašanja varstva udeležencev NOV, na primer: 

— vprašanje zdravstvenega varstva tistih kmetov-borcev, ki zaradi slabega 
zdravstvenega stanja, onemoglosti in starosti niso sposobni plačevati osnovnega 
prispevka za zdravstveno varstvo. Možnosti ukladitve minimalnih pokojnin 
udeležencev NOV, ki so bili upokojeni pred 1. 1. 1963 izven območja Slovenije 
in so se pozneje preselili v Slovenijo-, njihova pokojnina pa je po predpisih 
republike, v kateri so bili upokojeni, znatno nižja od pokojnine udeležencev 
NOV, ki so bilil upokojeni na območju Slovenije; 

— vprašanje možnosti za ugodnejšo upokojitev tistih vojaških vojnih inva- 
lidov, ki nimajo pravic na podlagi statusa borca in ki jim stopnja invalidnosti 
preprečuje nadaljnjo zaposlitev; 

— vprašanje uskladitve pokojnin tistih udeležencev NOV, ki prejemajo 
pokojnino po bivšem 80. členu zakona o pokojninskem zavarovanju; 

— vprašanje spremembe zakona o dodatku zaposlenim udeležencem NOV in 
s tem v zvezi določanje minimalne pokojnine ter 

— vprašanje gmotnega položaja tistih udeležencev NOV, ki so vstopili v 
NOV po 9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 1943. 

Glede na to, da so navedena vprašanja za večje število predvojnih revolu- 
cionarjev in udeležencev NOV zelo pomembna in ker še nimamo vseh podatkov 
o morebitnih finančnih obveznostih, jih je treba preučiti in zanje pripraviti 
ustrezne predpise. Prevsem pa bo treba preučiti celotni sistem varstva pred- 
vojnih revolucionarjev in udeležencev NOV za bodoča republiška zakona o 
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zdravstvu in o zdravstvenem zavarovanju in za nove predpise s področja 
invalidsko-pokojninskega zavarovanja. Pri tem je treba upoštevati-, da se že 
dosežene pravice predvojnih revolucionarjev in udeležencev NOV ne zmanjšu- 
jejo, marveč samo povečujejo v skladu s splošnim porastom življenjskih ravni. 
V imenu komisije predlagam, da zbor predloženo informacijo in sklepe obrav- 
nava in jih sprejme. Obveščam vas, da sem vse spreminjevalne predloge zako- 
nodajno-pravne komisije in odbora za finance in proračun ter drugih organov, 
ki so dali pripombe, sprejel in so sestavni del predloga. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ali želi predstavnik izvršnega sveta 
še ustno obrazložiti stališče izvršnega sveta do predloženih sklepov? (Ne.) 
Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Osredkar. 

Slavko Osredkar: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci. Ne dvomim, 
da je urejanje stanovanjskih vprašanj borcev NOV še vedno aktualno in sodi 
med pereča materialna vprašanja borcev NOV. Prepričan sem, da bodo sta- 
novanjska vprašanja borcev NOV v raznih oblikah še obstojala. Ko smo leta 
1968 razpravljali o vprašanjih borcev NOV, smo med drugim vključili urejanje 
stanovanjskih vprašanj borcev NOV v sistem urejanja materialnih vprašanj. 
Ne trdim,, da v Sloveniji nismo urejali stanovanjskih vprašanj še pred letom 
1968. Ta vprašanja smo urejali vsa leta po vojni manj učinkovito ter manj 
sistematično kot po letu 1968. Ob sprejemanju predpisa, s katerim smo zagotovili 
vir sredstev za urejanje teh vprašanj, smo pričakovali, da bo obvezni 4% pri- 
spevek za gradnjo stanovanj veljal do konca leta 1969. Takrat je bilo eviden- 
tiranih okoli 14 000 še neurejenih stanovanjskih vprašanj borcev NOV. Danes 
smo ponovno poudarili, da doslej zbrana sredstva iz tega 4l0/# prispevka, ki je 
bil obogaten z dodatnimi sredstvi, ki so jih dajale občinske skupščine, banke 
in delovne organizacije, pa tudi prispevki posameznikov, zadoščajo za ureditev 
nekaj čez 7000, to je približno polovico leta 1968 evidentiranih stanovanjskih 
vprašanj borcev NOV'. Ne vprašujem, ali je številka 14 000 neurejenih stano- 
vanjskih vprašanj resnična, ker se mi zdi, da je ocena realnosti odvisna od 
kriterija oziroma od tega, kaj razumemo s pojmom »stanovanjsko vprašanje 
borca-«. Ta številka je lahko manjša, lahko pa je tudi večja od 14 000. Strinjam 
se s predlogom, vsebovanim v teh stališčih oziroma predlogih, naj bi Skupščina 
SR Slovenije po potrebi na podlagi analize, ki jih bo naredila skupščinska 
komisija, odločila, ah se sistem zbiranja sredstev za gradnjo stanovanj borcev 
nadaljuje tudi v letu 1970 ali ne. Vprašujem pa, ali bomo za leto 1970 kriterije 
za ocenjevanje obsega stanovanjskih vprašanj zaostrili ali pa bomo ostali pri 
enakem kot smo ga postavili v letu 1968. Če bomo ostali pri enakem kriteriju 
kot v letu 1968, potem že danes vemo, da je teh neurejenih vprašanj še okrog 
7000. To visoko število zahteva organizirano obliko posegov tudi v prihodnosti. 
Ce pa bomo kriterije zaostrili, pa vprašujem, ali smo uspeh v množici teh sedmih 
tisoč vprašanj urediti najbolj pereča. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej dajem na glasovanje 
amandma odbora za finance in proračun republiškega zbora, ki se glasi: 

1. V okviru ugotovitev naj se za peto alineo na strani 2 predloga dodata 
dve novi alinei v naslednjem besedilu: 
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— »s sprejemom sklepa izvršnega sveta o določitvi osnove za odmero po- 
kojnin borcem narodnoosvobodilne vojne z dne 22. januarja 1970; 

— s sprejemom sklepa izvršnega sveta o dodelitvi sredstev občinskim skup- 
ščinam za priznavalnine borcem z dne 11. februarja 1970.« 

2. V sklepih pod točko 2 se črtata prva in tretja alinea. 
Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je amandma odbora za finance in proračun republiškega 

zbora soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem amandma izvršnega sveta k 3. alinei 1. točke sklepov. 

Amandma se glasi: Besedilo »do 31. 6. 1970« se nadomesti z besedilom »v letu 
1970«. Kdor je za ta amandma, naj prosim dviigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je amandma izvršnega sveta z večino glasov sprejet. 
Na glasovanje dajem amandma Franca Svetelja poslanca republiškega 

zbora. Ta amandma se glasi: 
1. V drugi točki sklepov (ki se nanašajo na izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije) naj se doda nova alinea v naslednjem besedilu: 
— »do 15. aprila 1970 sprejel predlog ukrepov za zagotovitev zdravstvenega 

varstva tistih kmetov-borcev in njihovih družinskih članov, ki zaradi slabega 
zdravstvenega stanja, onemoglosti in starosti niso sposobni plačevati osnovnega 
prispevka za zdravstveno varstvo po zakonu o zdravstvenem zavarovanju 
kmetov.« 

2. V 4. točki sklepov naj se črta prva alinea. 
Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je amandma Franca Svetelja soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem amandma zakonodajno-pravne komisije k 4. točki 

predloga sklepov. Amandma se glasi: »V drugi vrsti druge alinee se besedilo 
»upokojenci s 1. 1. 1963« spremeni tako, da se glasi: »upokojenci pred 1. 1. 1963.« 
Kdor se strinja s tem amandmajem, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti,? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem še celotni predlog sklepov. Kdor je za ta predlog, na^ 

prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti:? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepov soglasno sprejet. Republiški zbor je spre- 
jel sklep v enakem besedilu. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo o po- 
teku družbenega dogovarjanja o oblikovanju in delitvi dohodka na področju 
zdravstva in zavodskega socialnega varstva. 

Poročili bosta dala poslanca soaialno-zdravstvenega zbora, ki sta bila zadol- 
žena za vodstvo postopka za sklenitev družbenega dogovora za področje zdrav- 
stva in socialnega varstva. Pismeni poročili obeh poslancev ste prejeli dne 
24. 2. 1970. 

Preden preidemo na. omenjeni poročili, mi dovolite, da povem še kratko 
informacijo. Republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slove- 
nije je med drugim vložil zahtevek za sklenitev družbenega dogovora o obliko- 
vanju in delitvi dohodka za področje otroškega varstva. Na posvetovanju, ki je 
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bilo 28. 11. 1968, je bilo soglasno sprejeto stališče, da zaenkrat ne kaže pripraviti 
družbenega dogovora za področje otroškega varstva. Pojasniti je namreč treba 
predvsem vprašanje, ali sploh kaže skleniti poseben družbeni dogovor o obliko- 
vanju in delitvi dohodka v vzg o j no-v a rst veni h zavodih. Razen teh se z vzgojno- 
varstveno dejavnostjo ukvarjajo tudi šole, za katere se predvideva sklenitev 
posebnega družbenega dogovora. Zato bo treba priprave in družbeni dogovor za 
področje otroškega varstva koordinirati s pripravami družbenega dogovora za 
področje šolstva. 

Besedo ima poslanec dr. Dušan M]is. 

Dr. Dušan Mis: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poročilo o poteku družbenega dogovarjanja o oblikovanju in delitvi dohodka za 
področje zdravstva ste pravočasno prejeli. Predlagam, da namesto branja celot- 
nega besedila podam samo poglavitne ugotovitve. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Mislim, da se strinjate. Je kdo proti? 
(Poslanci se strinjajo.) 

Dr. Dušan Mis: Republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejav- 
nosti Slovenije je oktobra 1968 pri predsedniku socialno-zdravstvenega zbora 
Skupščine SR Slovenije vložil zahtevo za sklenitev družbenega dogovora po 
19. členu temeljnega zakona o ugotavljanju in delitvi dohodka v delovnih 
organizacijah za področje zdravstva. Na podlagi uvodoma omenjenega zakona 
me je predsednik socialno-zdravstvenega zbora določil za vodjo postopka za 
družbeni dogovor. S predsednikom zbora sem se domenil, da vas seznanim z 
dosedanjim potekom in rezultati družbenega dogovarjanja. V gradivu je po- 
drobno opisan postopek, iz katerega ste lahko ugotovili, da je šlo v glavnem za 
razčiščevanje dilem okrog koncepta, vsebine in širine zamišljenega družbenega 
dogovora. Ugotovili ste lahko, da si je na republiški ravni težko zamisliti učin- 
kovit družbeni dogovor s prvotno predlaganimi partnerji. Konec leta 1969 je 
republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije sporočil, da 
predsedstvo omenjenega sindikata umika predlog o sklenitvi republiškega druž- 
benega dogovora o oblikovanju in delitvi dohodka na področju zdravstva za leto 
1970. Po mnenju sindikata bi bilo treba za to leto sprejeti ustrezne regionalne 
dogovore, ker le dogovor med plačniki in izvajalci zdravstvenega varstva lahko 
nudi jamstvo za kakovostno ureditev na tem področju. Strokovna skupina je na 
sestanku dne 23. decembra 1969 sprejela stališče sindikata, da je v sedanji fazi 
realen le dogovor med partnerji v okviru regije (skupnosti zdravstvenega za- 
varovanja delavcev in kmetov, občine, delovne organizacije, zdravstveni zavodi), 
ne pa tudi republiški družbeni dogovor. Letos je treba skrbno oceniti, ali bi za 
leto 1971 kazalo sprejeti republiški družbeni dogovor. Pri tem pa bo treba 
upoštevati načela, ki jih bosta glede družbenega dogovarjanja uveljavila nova 
republiška zakona o zdravstvu in o zdravstvenem zavarovanju. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Preden povzame besedo po- 
slanec Slavko Osredkar. naj vas opozorim, da ste z gradivom za to točko dnev- 
nega reda prejeli že prečiščeno besedilo predloga družbenega dogovora o obliko- 
vanju in delitvi dohodka na področju zavodskega socialnega varstva ter stališča 
in mnenja pravnega sveta k temu predlogu. 

Besedo ima podpredsednik zbora, tovariš Slavko Osredkar. 
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Slavko Osredkar: Predsednik socialno-zdravstvenega zbora me je 
dne 21. 11. 1968 zadolžil, naj vodim postopek za družbeni dogovor o oblikovanju 
in delitvi dohodka ter osebnih dohodkov za področje socialnega varstva. Za- 
dolžen sem bil za vodstvo postopka dogovarjanja, za sklicevanje in vodstvo 
sestankov predstavnikov asociacij delovnih organizacij ter drugih zainteresiranih 
organov in organizacij s področja socialnega varstva republiškega odbora sindi- 
kata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije in izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, za koordinacijo dela navedenih dejavnikov, da si prizadevam, da bi 
bil dosežen sporazum o vprašanjih, ki so predmet dogovarjanja in da o rezultatih 
dogovarjanja obvestim predsednika zbora. 

Moja dolžnost je, da o dosedanjem poteku družbenega dogovarjanja o obli- 
kovanju in delitvi dohodka ter osebnih dohodkov na področju socialnega varstva 
obvestim socialno-zdravstveni zbor. 

V svoji zahtevi za sklenitev družbenega dogovora za področje socialnega 
varstva je republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije 
navedel, naj družbeni dogovor sklenejo izvršni svet, republiški odbor sindikata 
delavcev družbenih dejavnosti Slovenije ter skupnost socialnih zavodov Slo- 
venije. O vloženi zahtevi sindikata so bili obveščeni predlagani partnerji, ki so 
bili seznanjeni tudi z odločitvijo predsednika sooialno-zdravstvenega zbora, 
izdano na podlagi 5. odstavka 19. člena zakona, da sem kot poslanec socialno- 
zdravstvenega zbora zadolžen za vodstvo postopka za sklenitev družbenega do- 
govora. Dne 11. novembra 1968 je bil pri izvršnem svetu sestanek predstavnikov 
izvršnega sveta, socialno-zdravstvenega zbora, republiškega odbora sindikata 
delavcev družbenih dejavnosti Slovenije ter republiškega sekretariata za zdrav- 
stvo in socialno varstvo, na katerem so izrazili osnovne dileme ter se dogovorili o 
nadaljnji akciji v zvezi z zahtevo sindikata za sklenitev družbenih dogovorov o 
oblikovanju in delitvi dohodka ter osebnih dohodkov na področju zdravstva, 
socialnega varstva in otroškega varstva. Dogovorili so se, naj se skliče posvet 
zavzetih in pristojnih dejavnikov, na katerem bi se podrobneje dogovorili za 
nadaljnjo akcijo v zvezi s sklenitvijo družbenih dogovorov. Na posvetu, ki je bil 
dne 28. 11. 1968 in so se ga udeležili tudi predstavniki republiškega sekretariata 
za zdravstvo in socialno varstvo, republiškega sekretariata za delo in skupnosti 
socialnih zavodov Slovenije, so se glede družbenega dogovora za področje soci- 
alnega varstva dogovorili naslednje: družbeni dogovor naj zaenkrat zajame le 
socialne zavode, ne pa tudi centrov za socialno delo in morebiti drugih ustanov 
na področju socialnega varstva. Partnerji za sklenitev družbenega dogovora so 
izvršni svet, republiški odbor sindikata delavcev družbene dejavnosti Slovenije 
in skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Družbeni dogovor naj vsebuje elemente 
o dohodku, o osebnem dohodku, skladih in to ne le o skladih skupne porabe, tem- 
več tudi razvojnih skladov ter o nivoju in obsegu storitev. Na omenjenem posvetu 
je bila ustanovljena strokovna skupina, ki je bila zadolžena za pripravo osnutka 
družbenega dogovora. Strokovno skupino so sestavljali dr. Viljem Lippai, Marko 
Kamenšek in Janko Perat. Skupino sem vodil jaz. V letu 1969 je strokovna 
skupina po nekaj sestankih pripravila osnutek družbenega dogovora o obliko- 
vanju in delitvi dohodkov na področju zavodskega socialnega varstva, ki so ga 
predstavniki pogodbenih partnerjev sprejeli. Jeseni 1969 je bil predlog dogovora 
poslan v mnenje občinskim skupščinam. Osebna informacija je bila z gradivom 
za 5. sejo socialno-zdravstvenega zbora poslana tudi vsem poslancem socialno- 
zdravstvenega zbora. Dne 15. decembra 1969 je pripombe k predlogu družbenega 
dogovora o oblikovanju in delitvi dohodka na področju zavodskega socialnega 
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varstva poslalo 14 občin. Od! teh so občine Izola, Jesenice, Krško in Žalec sporo- 
čile, da se s predlogom družbenega dogovora v celoti strinjajo-. Občina Jesenice 
je še poudarila, da predlog družbenega dogovora ustreza dejanskim potrebam, 
občina Izola pa, da se osebni dohodki delavcev v domu upokojencev Izola že 
sedaj gibljejo v mejah predloga družbenega dogovora. Tudi druge občine, razen 
Celja in Kamnika, so načelno podprle predlog družbenega dogovora, izrazile pa 
so nekatere pripombe oziroma pomisleke. 

K predlogu družbenega dogovora so bile dane naslednje pripombe: 
Dogovor parcialno rešuje le eno službo, kar bo povzročilo težave na drugih 

področjih. Najti je treba kompleksne rešitve za vsa področja družbenih služb, 
kot so pripomnile občine Celje, Ljubljana-Bežigrad in Kranj. 

Zaradi znanih finančnih težav občina v letu 1970 ob istih stopnjah prispev- 
kov ne bo mogla plačati svojih obveznosti iz družbenega dogovora. To je pri- 
pomba občin Celje, Kočevje in Lendava. 

Občina Ljubljana-Vič-Rudnik meni, da ni sprejemljivo, da bi bih v ceni 
oskrbnega dne vračunani tudi stroški za investicije. 

Občina Ljubljana-Center meni, da je treba pri vseh kategorijah delovnih 
mest predvideti razpon osebnega dohodka. 

Za medicinsko sestro in bolničarko je treba predvideti 10«Vo dodatek za 
specifično delo s starimi, onemoglimi in bolnimi ljudmi (pripomba občine Ljub- 
lj ana-Vič-Rudnik). 

Večina osebnega dohodka za posamezne kategorizaaije delavcev naj bo 
odvisna tudi od kategorizacije socialnega zavoda (mnenje občine Slovenske 
Konjice). 

Kvalificirani delavci so preslabo ovrednoteni. Njihove osebne dohodke je 
treba bolj približati osebnim dohodkom delavcev s srednjo izobrazbo. Raz- 
meroma visoko so postavljene kalkulacijske osnove za kadre z višjo in visoko 
izobrazbo (pripombe občine Tolmin). 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo naj vodi strokovni 
nadzor nad delom socialnih zavodov in poskrbi za njihovo boljše medsebojno 
sodelovanje (mnenje občine Slovenske Konjice). 

Omenjene pripombe so bile obravnavane na sestanku predstavnikov pogod- 
benih partnerjev dne 15. 12. 1969, ki so menih, da ni sprejemljiva pripomba, da 
bi bilo treba najti kompleksne rešitve za vsa področja družbenih služb hkrati. 
Poudarili so, da področje socialnega varstva občutno zaostaja za drugimi druž- 
benimi dejavnostmi v Sloveniji. Glede osebnega dohodka v socialnih zavodih 
so celo ugotovili, d'a le-ta zaostaja za poprečnim osebnim dohodkom zaposlenih 
v socialnem zavodu v zveznem merilu. Ker je v Sloveniji razmeroma malo 
socialnih zavodov, je večina občin brez težav zmogla nekoliko povečane ob- 
veznosti glede zagotavljanja z dogovorom predvidenega osebnega dohodka. 
Zaradi tega se višina cene oskrbnega dne v socialnem zavodu ne bi bistveno 
povečala. Ta cena se tudi ne bi bistveno povečala zaradi predlaganega ustanav- 
ljanja skladov skupne porabe, saj število zaposlenih delavcev v socialnih zavodih 
ni veliko. Nesprejemljivo je tudi stališče, naj bi za vse kategorije delovnih mest 
predvideli osebni dohodek v razponu. Predvideni zneski osebnega dohodka za 
posamezne kategorije delavcev so le osnova za izračun globalne vsote osebnih 
dohodkov, ki naj bi jo dobil socialni zavod. Višina osebnega dohodka posamez- 
nega delavca pa bo lahko večja ah manjša, kot se bo pač odločil kolektiv s 
sprejemom pravilnika o delitvi osebnih dohodkov. Na sestanku so tudi ugotovili, 
da je skupščina skupnosti socialnih zavodov Slovenije na zasedanju dne 11. 10. 
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1969 v Hrastovcu sprejela enotno strukturo cene oskrbnega dne in s tem dejan- 
sko uresničila eno izmed obveznosti družbenega dogovora. Tudi republiški sekre- 
tariat za zdravstvo in socialno varstvo je že uresničil eno izmed obveznosti, 
določenih z dogovorom. Sekretariat je namreč že pripravil okvirni program 
razvoja mreže socialnih zavodov, s katerim se je socialno-zdravstveni zbor Skup- 
ščine SR Slovenije načelno strinjal. 

V prvotnem predlogu družbenega dogovora so bile določene kalkulacijske 
osnove osebnega dohodka za posamezne kategorije delovnih mest za leto 1969. 
V novem predlogu družbenega dogovora, ki ste ga prejeli z gradivom za to sejo, 
pa so omenjene kalkulacijske osnove povečane za 15 '%>, za kolikor so v poprečju 
porastli osebni dohodki v Sloveniji v letu 1969. Kljub temu povečanju kalkula- 
cijskih osnov bodo poprečni osebni dohodki delavcev v socialnih zavodih v letu 
1970 še vedno zaostajali za poprečnimi osebnimi dohodki delavcev enakih pro- 
filov v gospodarstvu in drugih družbenih dejavnostih. 

Na sestanku predstavnikov pogodbenih partnerjev so sprejeli prečiščeno 
besedilo predloga družbenega dogovora o oblikovanju in delitvi dohodka na 
področju zavodskega socialnega varstva. Predstavnika skupnosti socialnih za- 
vodov Slovenije dn republiškega odbora sindikatov delavcev družbenih dejav- 
nosti Slovenije sta izjavila, da se s prečiščenim besedilom družbenega dogovora 
v celoti strinjata. Sklenili so, naj bi družbeni dogovor podpisal tudi izvršni svet, 
ko pa ga bodo podpisali vsi partnerji, naj bi ga poslali tudi občinskim skup- 
ščinam, ki naj bi ga sopodpisale in se mu pridružile. 

6. februarja 1970 je predlog družbenega dogovora obravnaval pravni svet 
izvršnega sveta ter navedel stališča in mnenja, ki ste jih prejeli. Po mnenju 
pravnega sveta so le določbe 3. točke predloga družbenega dogovora v skladu 
z 19. členom temeljnega zakona o ugotavljanju in delitvi dohodka v delovnih 
organizacijah. Tudi k tej točki je imel pravni svet nekatere pomisleke. Glede 
ostale vsebine predloga družbenega dogovora, ki glede na omenjeni 19. člen citi- 
ranega zakona ne more biti predlog tega dogovora, pravni svet daje konkretne 
predloge za rešitev posameznih vprašanj. 

Odbor izvršnega sveta za socialno politiko in komunalna vprašanja je na 
seji dne 16. februarja 1970 obravnaval predlog družbenega dogovora ter stališča 
in mnenja pravnega sveta. Odbor izvršnega sveta je glede na stališča in mnenja 
pravnega sveta menil, da ni umestna sklenitev takšnega družbenega dogovora in 
da naj se sprejem družbenega dogovora na področje socialnega varstva odloži. 

Nekatera vprašanja, ki jih obravnava predlog družbenega dogovora, bodo 
urejena z novim republiškim zakonom o socialnih zavodih, ki ga pripravljajo, in 
z resolucijo o socialnem varstvu, ki naj bi jo Skupščina SR Slovenije sprejela v 
letu 1970. Šele po sprejetju vseh teh aktov bo mogoče zavzeti stališče o tem, ah 
je družbeni dogovor za to področje potreben in kakšna naj bo njegova vsebina. 
To stahšče je odbor posredoval izvršnemu svetu. 

O predlogu družbenega dogovora je izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
razpravljal na seji dne 2. marca 1970. S stališči izvršnega sveta bo njegov pred- 
stavnik seznanil poslance na seji zbora. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim predstavnika izvršnega sveta, 
da seznani zbor s stališčem izvršnega sveta do predloga družbenega dogovora o 
oblikovanju in delitvi dohodka na področju zavodskega socialnega varstva. 
Besedo ima Zora Tomič, član izvršnega sveta. 

17* 
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Zora Tomič: Tovarišioe in tovariši poslanci! Izvršni svet je po temeljiti 
razpravi v odboru za socialno politiko in komunalna vprašanja in po zaslišanju 
pravnega sveta na svoji seji dne 2. marca sklenil predlagati socialno-zdravstve- 
nemu zboru Skupščine SR Slovenije odložitev sprejetja družbenega dogovora o 
oblikovanju in delitvi dohodka na področju zavodskega socialnega varstva, kot 
ga je predložila posebna skupina, ki jo je imenoval predsednik socialno-zdrav- 
stvenega zbora. 

Svoj sklep utemeljujejo s tem, da bodo leta 1970 sprejeli nov zakon o social- 
nih zavodih, ki bo pravno uredil vrsto vprašanj v zvezi s položajem socialnih 
zavodov, postavljenih v osnutku družbenega dogovora. Letos bodo sprejeli tudi 
resolucijo o socialnem varstvu, ki bo označila nadaljnji razvoj tega področja. 
V tem času bi lahko hkrati proučili možnost za sklepanje družbenega dogovora 
na osnovi 19. člena temeljnega zakona o oblikovanju in delitvi dohodka v delov- 
nih organizacijah. Izvršni svet sodi, da v tej situaciji ne bi bilo primerno sklepati 
takšnega družbenega dogovora in ga seveda ni pripravljen podpisati. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Odpiram razpravo. Ali želi kdo raz- 
pravljati o posameznih poročilih? Besedo ima poslanec Franc Krajne. 

Franc Krajne: Tovarišice in tovariši poslanci! Za obravnavo po tej 
točki 'dnevnega reda smo dobili gradivo, ki naj bi nam pojasnilo politično zani- 
manje za sprejetje družbenega dogovora, kakor tudi mnenja, ki nasprotujejo 
dejstvu, da družbeni dogovor v predloženi obliki ni takšen, da bi ga lahko sprejeli 
in potrdili. Strinjam se s poročilom, ki ga je dal vodja skupine, ki je pripravljala 
osnutek družbenega dogovora, vendar bi želel opozoriti na nekatera dejstva, ki 
po mojem mnenju pogojujejo, če že ne zahtevajo, da se vprašanja zavodskega 
varstva ostarelih in nekaterih drugih kategorij prebivalstva čimprej uredijo. 

Naš zbor je na enem izmed svojih zasedanj že razpravljal in tudi sprejel 
načrt razvoja mreže domov v Sloveniji, ki ga je pripravil sekretariat za zdrav- 
stvo in socialno varstvo potem, ko je njegova strokovna komisija pregledala in 
ocenila stanje v obstoječih zavodih te vrste. Takrat smo vzeli stvar na znanje v 
dobri veri, da se bodo zasnove in koncepti uresničevali tako, kot smo sklenili. 
Danes pa vidinK>, da pri njihovem uresničevanju nastopajo težave, saj po oceni 
predloženi osnutek družbenega dogovora naj ne bi imel svoje samoupravne 
osnove in bi nasploh bil preširok. Nočem trditi, da to ni res. Izraziti pa bi želel 
mnenje, da so sestavljalci in predlagatelji družbenega dogovora po vsej verjet- 
nosti prišli do takšnega predloga ob spoznavanju problematike na tem področju 
in pa o nujnosti, ki jo narekuje potreba po pokritju manjkajočih kapacitet na 
tem področju. Mislim, da jim ne moremo zameriti, da so pri tem prešli zakonski 
okvir, saj so to štorih v dobri veri. Ocena pravnega sveta izvršnega sveta naše 
skupščine je v enem delu poročila pozitivna z omejitvijo, da bi bilo treba na 
drugačen način obdelati gradivo delitve dohodka in osebnih dohodkov. Menim, 
da je v tem že nekaj zasnove za nadaljnje delo-. Pri tem pa bi želel opozoriti 
na dejstvo, da so delovne skupnosti zavodov in tudi občinske skupščine že 
pokazale dobro mero razumevanja, da so z lastnimi sredstvi pomagale ali pa celo 
urejale najnujnejša vprašanja na tem področju. Če k temu v zadnjem času do- 
damo še razumevanje zdravstvene službe za strokovno delo v teh zavodih in 
razumevanje komunalnih skupnosti za socialno zavarovanje — v mislih imam 
komunalno skupnost socialnega zavarovanja Maribor — potem vidimo, da 
službe tega področja niso zanemarile težnje po napredku, čeprav jim je to 
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s pičlimi sredstvi težko uspelo. Težnja po sklenitvi družbenega dogovora v 
predloženi širini je torej odraz želja, da se področje, ki je sorazmerno najbolj 
zaostalo v okviru družbenih služb, okrepi in uredi. Ker pa se delavci tega pod- 
ročja zavedajo svoje šibkosti, posebno v materialnem pogledu, je torej popol- 
noma razumljivo1, da je družbeni dogovor zanje velikega pomena. Isto pa velja 
tudi za druge predlagane sopodpisnike, saj je iz vseh programov na ravni zveze, 
republike in občine razvidno, da so problemi zavodskega varstva v ospredju. 
Menim, da je nujno upoštevati njihove težnje ter s primernim sklepom ali pri- 
poročilom pomagati pri uresničitvi načrtovalne naloge. Strinjam se z ugotovit- 
vami glede vsebine družbenega dogovora, ne strinjam pa se, da stvar odložimo. 
Predlagam, naj se prizadevanja za sprejem predloga družbenega dogovora ob 
upoštevanju pravnih predpisov, ki so že ali še bodo sprejeti, mislim zakon o 
socialnih zavodih in resolucijo, nadaljujejo, da bi družbeni dogovor bil sprejet 
še letos, veljal pa bi od leta 1971. Hvala. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Besedo ima poslanec dr. Stjepan 
Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ko sem pred dvemi leti prvič slišal o nekem družbenem dogovoru, nisem o 
njem ničesar vedel. Vse mi je bilo tuje. No, po nekaj razgovorih sem razumel, za 
kaj gre. Sedaj, ko razpravljamo o tem poročilu, o poteku družbenega dogovar- 
janja, oblikovanja in o delitvi dohodka s področja zdravstva, pa o tem zopet 
ničesar ne vem, kaj nam bo pravzaprav to dogovarjanje prineslo in kaj bomo 
dobili potem, ko bomo zakon sprejeli. 

Cenim prizadevnost skupine, ki je tu omenjena in ki se je najbrž zelo 
trudila, da bi za področje dogovarjanja v zdravstvu poslancem za današnjo 
razpravo dala nekaj konkretnega. Zal je konkretnega sila malo. Bilo bi morda 
bolje, da bi prišli vsaj tako daleč, kot je prišla razprava s področja zavodskega 
varstva, pa bi sedaj celotni predlog dali do nadaljnjega ad acta, ker to, kar 
imamo, ni pravzaprav nič. Ob razpravah v odborih in v javni razpravi o 
predosnutku zakona o zdravstvu smo se marsikje spotikali ob jasno napisana na- 
čela oziroma zakonska 'določila o družbenem dogovoru. Čeprav nam takrat ni 
bilo ničesar jasno, smo potem vsaj hoteli zvedeti, kaj s tem družbenim dogo- 
vorom lahko razumemo. Spominjam se nekaterih razprav, kjer je bilo izrečenih 
tudi precej ostrih besed, kdo se dogovarja, za čigave koristi se dogovarja, o čem 
se dogovarja itd., kar ni bilo jasno. No, pred seboj imamo akt, ki ga moramo 
sprejemati, iz gradiva pa ne vidim, kaj je družbeni dogovor oziroma kaj naj ta 
ureja; ta namreč ne prinaša nič novega. Zato menim, da bi bilo potrebno ta 
določila v zakonu doseči, da imamo stvar povsem čisto, preden bomo zakon 
sprejeli, ne pa, da se šele potem, ko zakon sprejmemo, pogovarjamo, kaj je 
družbeni dogovor. Mislim, da je tak postopek neresen in da nas bo prav to, o 
čemer danes razpravljamo', močno oviralo in bomo imeli mnoge pomisleke takrat, 
ko bomo razpravljali in sprejemali zakon o zdravstvu. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Kdo želi besedo? Besedo ima 
Vinko Kastelic, predsednik republiškega odbora sindikata družbenih dejavnosti. 

Vinko Kastelic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naš sindikat je, kot ste obveščeni, že leta 1968 predložil razpravljanje o skle- 
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nitvi družbenega dogovora1. Ugotoviti moram, in s tem se tudi temu zboru 
zahvaljujem, da je bila ta iniciativa pozitivno sprejeta. Vendar vidimo v zad- 
njem času vse več dejstev, ki govore za to, da se v naši družbeni skupnosti kot 
celoti, čeprav smo sprejeli določene načelne politične deklaracije, za nekatere 
stvari nismo odločili. Zato bom govoril bolj na splošno. V nadaljnjem razvoju 
samoupravnega socializma vidimo sindikati, v sistemu družbenega in samo- 
upravnega dogovarjanja veliko možnost vedno širše udeležbe delovnih ljudi pri 
urejanju skupnih zadev in pri neposredne jših odnosih med vsemi oblikami 
družbenega dela. Mi pri uresničevanju tega načela ne vidimo razlike med de- 
lovnimi ljudmi, zaposlenimi v gospodarstvu in negospodarstvu, razumljivo, z 
upoštevanjem specifičnosti njihovega položaja. Že smernice predsedstva in iz- 
vršnega komiteja Zveze komunistov, za njimi pa sindikalni kongresi in tudi 
vsa naša dejavnost so sprejeli načela družbenega in samoupravnega dogovar- 
janja. Naša naloga je torej, da ta načela uresničimo v praksi, lahko pa se zgodi, 
da jih v praksi razvrednotimo. 

Sindikat je prevzel družbeno-politično odgovornost za konstituiranje in 
razvoj samoupravnega dogovarjanja ter pravico-, da v njem aktivno sodeluje. 
Izvajanje te naloge je torej dolžnost sindikalne organizacije. Posledica te dolž- 
nosti je med drugim tudi delo sindikata delavcev družbenih dejavnosti na tem 
področju kot tudi vložene zahteve za družbeni dogovor na skoraj vseh področjih 
družbenih dejavnosti. 

Omeniti moram ponovno, da so to iniciativo načelno povsod po-zdravili in 
sprejeli, v praksi pa v mnogih primerih odklonili. Ker nekateri tudi ta problem 
razlagajo izključno ozko formalno-pravno, v smislu 19. člena temeljnega zakona 
o ugotavljanju in delitvi dohodka delovnih organizacij ter da gre predvsem za 
delitev dohodka in osebnih dohodkov, mi dovolite, da nekatere stvari razložim 
nekoliko širše, ker take ozke razlage potiskajo delovanje sindikata na področje 
mezdnih gibanj in borbe za plače, kar se nam večkrat tudi očita. Zato naj po^ 
novim nekatera naša bistvena izhodišča, ki smo jih v svojih sklepih in doku- 
mentih tudi zapisali in sprejeli. Namreč, družbene dejavnosti, med katere šte- 
jemo tudi zdravstvo in socialno varstvo, so po našem mnenju in po splošno 
sprejetem mnenju dejansko integralni del celotnega družbenega dela. Da bi 
lahko neka družba, in tudi naša, sploh proizvajala in s tem obstojala, potrebuje 
tudi delo teh družbenih dejavnosti. Zato smatramo, da je delo delavcev teh 
dej-avnosti dejansko neobhodni sestavni del celotnega družbenega dela, in sicer 
v tolikšni meri, kolikor te dejavnosti prispevajo k družbeni reprodukciji na 
področju zdravstva, znanosti, vzgoje itd. Izraz tega pa morata biti: dohodek 
družbenih dejavnosti, ki pomeni plačilo za opravljeno družbeno potrebno delo in 
ustrezen družbenoekonomski odnos ter s tem seveda tudi osnova samouprave. 
Tržne zakonitosti na tem področju so večinoma že presežene in jih ne kaže več 
uvajati. Zato je toliko bolj potrebno uveljavljati zavestno družbeno vrednotenje 
dela in družbeni dogovor oziroma družbene odločitve o vrsti, obsegu in kvaliteti 
potrebnega dela, o družbeno nujnih stroških in ostalih elementih dohodka. 

Splošnim razlogom za konstituiranje družbenih dogovorov, kot so osvoba- 
janje dela, razvijanje in poglabljanje samoupravnih odnosov, potreba po deetati- 
zaciji, se na področju družbene dejavnosti pridružujeta še določen monopolizem 
teh dejavnosti in posebni družbeni interes za njihovo delo. Smisel 19. člena 
temeljnega zakona o ugotavljanju in delitvi dohodka v delovnih organizacijah 
je jasen: zakon predvideva določena usmerjanja dohodka delovnih organizacij in 
je namenjen predvsem za gospodarstvo, če ga vzamemo dobesedno. Celotni 
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poslovni uspeh delovnih organizacij gospodarstva se izraža z njihovim finanč- 
nim učinkom in nobena drugovrstna merila in programi niso potrebni za do- 
govarjanje v smislu tega predpisa. Na področju negospodarstva, kjer te ne- 
zakonitosti ne delujejo, pa je prav tako važen tudi drug, da tako rečem, naraven 
element, sprejet program, in seveda kakovost njegove izvršitve, pri tem pa 
družbeni nujni stroški, ki jih je izvajanje tega programa povzročilo'. Gre torej 
za dva elementa in zato ta predpis ni mogoče razlagati ozko. Mi se namreč ne 
zavzemamo samo za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev družbenih dejav- 
nosti za vsako ceno, kot včasih slišimo ob nekaterih načelnih razpravah o 
sindikalnem katalogu, pač pa za pravilno družbeno vrednotenje potrebnega in 
opravičljivega dela in pokrivanja drugih družbeno nujnih stroškov dela teh 
dejavnosti. Preprosteje povedano, če družba oziroma potrošnik želi imeti dolo- 
čeno delo opravljeno, je potrebno tako delo tudi plačati, ne toliko, kolikor bi 
kdo zahteval, ampak toliko, kolikor je to delo na podlagi meril, programov, spo- 
razumov in tako naprej, dejansko vredno. Vztrajanje na paroli, da mora neka 
organizacija opravljati svoje delo ne glede na plačilo, če opravlja družbeno de- 
javnost, je nesprejemljivo in zato predstavlja obrambo za tiste, ki žele na stari, 
etatistični način manipulirati s sredstvi in z ljudmi. Etatizem pač ne potrebuje 
za svoje odločitve argumentov, meril in podobnega. V pogojih proračunskega 
financiranja in administrativnega urejanja stvari je razumljivo, da mnogi de- 
lavci družbenih dejavnosti opravljajo svoje delo nekvalitetno in ekstenzivno. 
Imeli smo celo primere povzročanja deficitov, ko so ljudje rekli: le tako se za 
nas sredstva za prihodnje leto ne bodo zmanjšala, ker pač neke ustanove ni 
mogoče ukinjati. To nedvomno dokazuje, da je mogoče dosegati rezultate v 
intenzifikaciji dela v družbeni dejavnosti in v racionalizaciji poslovanja le s 
sistemom cen, z dogovarjanjem, uporabljanjem meril, s kontrolo izvršenega 
dela, kontrolo strokovnosti in tako naprej. Zato v sindikatih menimo, da ozko 
razlaganje predpisov o delitvi dohodka in osebnih dohodkov samo v smislu 
dogovarjanja o osebnih dohodkih in delitvi dohodka potiska delavce nazaj v 
mezdne odnose in s tem ustvarja nove probleme. Lahko trdim, da se je to 
dogajalo v posameznih delovnih organizacijah in med našim članstvom tudi v 
sedanjem času uveljavljanja novega načina vrednotenja dela teh dejavnosti. 
Nekatera stališča pravnega sveta imajo nedvomno svojo težo in predstavljajo 
nujno potrebno pojasnjevanje problemov, kako družbeno in samoupravno dogo- 
varanje, prilagojeno za področje družbenih dejavnosti, vključiti v pravni sistem. 
Zato menimo, da je treba nujno izpolniti obstoječo zakonodajo. Zvezni zakon to 
možnost daje republikam z obvezno vključitvijo družbenega in samoupravnega 
dogovarjanja kot oblike, v kateri bodo tudi delavci teh področij lahko nepo- 
sredno sodelovali pri usklajevanju družbenih in svojih interesov. Svoje mesto 
pri tem morajo nujno najti tudi samoupravna združenja občanov na vseh 
področjih. Menimo, da je naša naloga v prihodnjem obdobju razvijati sodelova- 
nje in neposrednejše odnose med plačniki oziroma potrošniki dobrin tudi v 
negospodarstvu, pri čemer ti neposredni odnosi lahko nadomeščajo potrebo 
neposrednega državnega, urejanja stvari. Težko si predstavljamo, da so samo 
družbeno-politične skupnosti pristojne, na primer, za programiranje mreže in 
kapacitet v zdravstvu, plačniki, samoupravno organizirani zavarovanci, pa imajo 
lahko samo prijetno dolžnost te kapacitete plačevati. Družbeni interes družbenih 
dejavnosti je potrebno uveljavljati tudi z družbenim dogovarjanjem vseh pri- 
zadetih in ne samo enostransko s čimbolj popolnimi in izdelanimi predpisi. 
Pri tem menimo, da mora imeti družbena skupnost polno možnost in pravico 
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odločanja povsod tam, kjer to dogovarjanje ne bi upoštevalo družbenih interesov 
in bi s tem družbi povzročalo škodo. Vendar morajo delavci na teh področjih 
to samoupravno priložnost dobiti. V konkretnih primerih, o katerih danes raz- 
pravljamo, menimo, da je potrebno, če zaradi pravnih in drugih ovir na področju 
družbenih dejavnosti ne moremo sklepati družbenih dogovorov, da socialno- 
zdravstveni zbor za svoje področje ugotovi, ali sploh obstoja možnost družbenega 
dogovarjanja v družbenih dejavnostih, kaj je lahko predmet dogovarjanja, 
katere so strokovne in druge naloge na tem področju, predvsem v smislu vklju- 
čitve dogovarjanja v pravni sistem, da ne bi v prihodnosti prihajalo v naši 
družbi do nasprotij med sprejetimi političnimi načeli in prakso. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Zeli kdo besedo? Prosim! 
Besedo ima tovariš Janko Perat, predsednik skupnosti socialnih zavodov. 

Janko Perat: V imenu vseh socialnih zavodov, ki so vključeni v 
skupnost, želim povedati, da pobude za sklenitev družbenega dogovora nismo 
dali samo zaradi oblikovanja in delitve osebnega dohodka, kljub temu, da so 
osebni dohodki v naši dejavnosti še vedno razmeroma nižji od dohodkov v 
drugih dejavnostih in dejstvu, da je idealizem pri delitvi osebnih dohodkov v 
naši dejavnosti nujno prisoten. Predvsem smo imeli namen doseči primerno 
družbeno vrednotenje našega dela ter bolj približati naše področje dela središču 
družbene pozornosti in pozornosti družbenih dejavnikov. Zeleh smo. da bi 
družba aktivneje urejala pereča vprašanja z našega področja in zato sprejela 
merila pri oblikovanju in razdelitvi celotnega dohodka in ne le dela osebnega 
dohodka. Ce bi v bodočih predpisih bila urejena ostala obravnavana vprašanja, 
bi ureditev delitve osebnega dohodka še vedno lahko bila predmet družbenega 
dogovarjanja; zato bi bilo prav, ko bi družbeni dogovor le sklenili.. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Kdo želi besedo? Poslanka 
Anica Okršlar ima besedo. 

Anica Okršlar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ugotovili smo, da delo sindikata družbenih dejavnosti in nekaterih poslancev 
na področju družbenega dogovora traja dve leti. Spominjamo se, da je naš zbor 
prosil oziroma naložil sindikatu, naj prične urejati pereča vprašanja glede delitve 
dohodka in osebnega dohodka v družbenih službah. Lahko ugotovimo, da so 
v zadevo sindikalni in drugi delavci vložili ogromno delo, kar pa žal ni rodilo 
uspeha. Predlagam našemu zboru, da nekaj reče o tem vprašanju oziroma 
podpiram tri točke predlogov, ki jih je dal. sindikat družbenih služb ter 
predlagam, da o njih razpravljamo oziroma jih sprejmemo. Hvala. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker 
se nihče več ne javi, zaključujem razpravo. Socialno-zdravstveni zbor je po- 
ročili poslancev dr. Dušana Misa in Slavka Osredkarja sprejel. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zaposlovanju slepih invalidnih oseb. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 30. 1. 1970 prejeli predlog 
zakona, s sklicem za današnjo sejo pa ste prejeli poročilo odbora za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo in poročilo zakonodajno- 
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pravne komisije. Danes ste prejeli še pismeno mnenje izvršnega sveta ter 
amandma k 3. členu predloga zakona. Zeli predstavnik odbora za družbeno- 
ekonomske odnose republiškega zbora; še ustno obrazložiti predloženi zakon? 
Besedo ima predsednik tega odbora tovariš Florjančič. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Besedilo predloga zakona ne bom dodatno pojasneval, ker smo o gradivu v 
skupščini že razpravljali. Pač pa naj povem, da je amandma izvršnega sveta k 
predlogu zakona redakcijskega značaja in da ga lahko sprejmemo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Hvala. Zeli predstavnik izvršnega 
sveta seznaniti zbor s stališči izvršnega sveta do predloga zakona? (Ne.) Hvala! 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je sporočil, da 
se s predlogom zakona strinja. Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Najprej dajem na glasovanje amandma izvršnega sveta k 3. členu 
predloga zakona. Amandma se glasi: »V tretjem členu se besedi »poleg dela« 
nadomestita z besedama »obenem z delom«.« Kdor je za ta amandma, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem celotni predlog zakona. Kdor je za ta predlog zakona, 

naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predlog zakona 
o zaposlovanju slepih invalidnih oseb. 

Zakon bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi republiški zbor. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč in 
sklepov v zvezi s problematiko higiensko-epidemiološke dejavnosti. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 24. 2. letos prejeli predlog stališč 
in sklepov, ki jih je pripravil odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje na 
podlagi sklepa 7. seje socialno-zdravstvenega zbora. Zeli predstavnik odbora za 
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, poslanec dr. Dušan Mis, še ustno obraz- 
ložiti predlog odbora? (Ne želi.) Zeli predstavnik izvršnega sveta seznaniti zbor 
s stališči izvršnega sveta do predloga stališč in sklepov? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javi k besedi, zaključujem razpravo in dajem predlog stališč in sklepov na gla- 
sovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da j-e socialno-zdravstveni zbor sprejel stališča in sklepe v 
zvezi s problematiko higiensko-epidemiološke dejavnosti. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
0 ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, gospodarskega in so- 
cialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev sistema zdrav- 
stvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka ter mnenje 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k temu predlogu. 
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Kot eden izmed predlagatelj odloka se sklicujem na pismeno obrazložitev, 
ki ste jo prejeli. Strinjam se s predlogom izvršnega sveta, naj Milovana Zidarja, 
člana izvršnega sveta, zaradi preobremenjenosti pri delu ne imenujemo za člana 
komisije. Menim, da komisije ni potrebno dopolniti z novim članom. Zato pred- 
lagam, da se v drugi točki predloga odloka besedilo 2. odstavka glasi: »Komisija 
ima predsednika, podpredsednika in 27 članov.« 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti stališče izvršnega sveta 
do predloga odloka? (Ne želi.) Obveščam zbor, da je komisija Skupščine SR Slo- 
venije za volitve in imenovanja na svoji seji dne 16. 1. 1970 obravnavala 
omenjeni predlog odloka in se strinjala s predlagano sestavo skupne komisije 
vseh zborov. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javi k besedi, zaključujem razpravo. Na glasovanje dajem najprej amandma 
izvršnega sveta in predlagateljev, po katerem se iz spiska članov komisije črta 
Milovan Zidar ter se za enega člana zmanjša število članov komisije. Kdor je 
za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Na glasovanje dajem predlog odloka v celoti. Kdor je za predlog, naj prosim 
dvigne roko: (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor predlog 
odloka soglasno sprejel. 

Obveščam zbor, da sta republiški in gospodarski zbor predlog odloka 
sprejela v enakem besedilu. Dnevni red je s tem izčrpan, zato zaključujem 9. 
sejo socialno«zdravstvenega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 11.30.) 



PRILOGE 

Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumen- 
tov, so v prilogah označene samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo 

pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Jože Deberšek, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Vljudno prosim, da posredujete republiškemu sekretarju za gospodarstvo 
naslednje poslansko vprašanje: 

Skupščina SR Slovenije je v februarju 1968 sprejela zakon o dodatnem 
prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci od dopol- 
nilnih dohodkov. Po tem zakonu plačujejo dodatni prispevek od svojih neto 
osebnih dohodkov iz delovnega razmerja delavci, ki se ukvarjajo z dopolnilno 
obrtno ali obrti podobno dejavnostjo (popoldanska obrt). 

Posledica tega predpisa je bila, da je večina popoldanskih obrtnikov od- 
javila obrt, v večini primerov pa so nadaljevali s šušmarstvom. Službe za pregon 
šušmarstva so praktično brez moči pri preganjanju nedovoljene obrtne de- 
javnosti, prav tako pa ostane mnogo dohodka neobdavčenega. Na podeželju pa 
je tudi problem, ker rednih obrti določenih strok ni. O tem problemu je 
razpravljala tudi SO Mozirje. Ugotovila je, da zakon ni dosegel smotra, da je 
zaradi zgoraj opisanega stanja ostal brezpredmeten. Komunalni zavod za so- 
cialno zavarovanje pa ugotavlja, da je tudi kot vir dohodka za zdravstveno 
zavarovanje brezpredmeten. 

Zato prosim republiškega sekretarja, da mi odgovori na naslednja poslanska 
vprašanja: 

1. Kakšno stališče ima republiški sekretariat za gospodarstvo o tako ime- 
novani popoldanski obrti? 

2. Ali smatra republiški sekretariat za gospodarstvo, da bi bilo treba 
spremeniti zgoraj citirani zakon v tem smislu, da plačujejo dopolnilni prispevek 
od dohodka, ki ga ustvarjajo z dopolnilno obrtno dejavnostjo ne pa od dohodkov, 
iz rednega delovnega razmerja? 

3. Številčno gibanje teh obrti. 
Prosim za odgovor na naslednji seji. 
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Drugo vprašanje 

Vljudno prosim, da posredujete republiškemu sekretarju za urbanizem 
naslednje poslansko vprašanje: 

Skupščina občine Mozirje je poslala 12. 3. 1969 pripombe k osnutku zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah. Predlagala je, da se v zakon 
vnesejo konkretna določila o vodovodnih zadrugah. Pripombe oz. amandmaji 
na sejah republiškega in gospodarskega zbora niso bili sprejeti, ker sta repu- 
bliški sekretariat za urbanizem in zak ono daj no-pravna komisija odklonila 
amandma z utemeljitvijo, da ni v skladu s temeljnim zakonom o vodah. Na 
sejah republiškega in gospodarskega zbora pa je bilo od predsednika republi- 
škega sekretariata za urbanizem (inž. Blenkuša) obljubljeno, da bo sekretariat 
poskrbel, da bo pravno čimprej urejena problematika vodovodnih zadrug. Isto 
je obljubil tovariš Blenkuš tudi na sestanku o tej »problematiki v Mozirju. 

Prosim republiškega sekretarja za urbanizem, stanovanjske in komunalne 
zadeve, da mi na prvi seji republiškega zbora odgovori na naslednji vprašanji: 

1. Kaj je doslej ukrenil, da se pravna problematika vodovodnih zadrug 
uredi in kdaj je mogoče pričakovati dokončno rešitev? 

2. Stališče sekretariata do vodovodnih zadrug. 

Jože Dernovšek, 
poslanec republiškega zbora 

V teku so razprave o izhodiščih družbenega plana razvoja SFRJ v obdobju 
1971—1975. Upoštevajoč naloge, ki jih v zvezi s tem nalaga zakon o pripravah za 
družbeni plan razvoja Jugoslavije od leta 1971 do 1975 (Ur. 1. SFRJ št. 13-184/69) 
delovnim organizacijam in družbeno-političnim skupnostim postavljam nasled- 
nja vprašanja: 

1. Ali in kdaj namerava izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma zavod 
SR Slovenije za planiranje predložiti Skupščini SR Slovenije posamezne ele- 
mente (gradiva) za izdelavo srednjeročnega plana razvoja SR Slovenije od leta 
1971 do 1975 in v kakšnih rokih predvideva, da bodo predloženi skupščini. 

2. Kdaj lahko pričakujemo zaključno fazo razprav in sprejetje srednje- 
ročnega razvojnega programa SR Slovenije v skupščini. 

Prosim, da mi v smislu 25. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na 
postavljena vprašanja odgovori predstavnik izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije ali zavoda SR Slovenije za planiranje, če je mogoče, že na današnji 
seji. 

Ivan Franko, 
poslanec republiškega zbora 

Prosim vas, tovariš predsednik, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije naslednje poslansko vprašanje: 

Ali izvršni svet meni, da bi bilo pravilno, koristno in realno, da se prispevek 
za vzdrževanje in gradnjo cest, ki je v ceni goriva in ki ga plačajo kmetijski 



Priloge 269 

proizvajalci ob nakupu goriva za kmetijske stroje, vrača kmetijstvu bodisi z 
nižjo ceno neposredno kmetijskim proizvajalcem, bodisi posredno prek skladov 
za pospeševanje kmetijstva? Ali izvršni svet namerava v tej smeri ukrepati? 

Utemeljitev : 

Število strojev, ki uporabljajo pogonsko gorivo, je v kmetijstvu vedno večje. 
Skoraj vsi ti stroji s traktorji vred pa ne uporabljajo javne ceste, pa vendar 
zasebni in družbeni kmečki proizvajalci ob nakupu goriva prispevajo k njiho- 
vemu vzdrževanju. Po drugi strani pa je stanje v našem kmetijstvu takšno, da 
so nujna večja vlaganja. V pogledu potreb za novimi vlaganji kmetijstvo prav 
nič ne zaostaja za cestnim omrežjem. Zaradi tega kaže kmetijstvo čim manj 
obremenjevati ter mu nuditi vse ugodnosti za čimhitrejši razvoj. 

Glede na to menim, da kmetijstvo ne bi smelo biti obremenjeno pri gorivu 
s prispevkom za vzdrževanje in gradnjo cest, temveč bi ta sredstva morali 
usmeriti v kmetijstvo. 

Boris J ar c, 
poslanec republiškega zbora 

V eni svojih preteklih oddaj nam je Radio Maribor posredoval intervju s 
tehničnim direktorjem OP Maribor inž. Krajnčičem, ki je na koncu razgovora 
eksplicitno izjavil, da bo zaradi nezadovoljivih razmer v financiranju vzdrže- 
vanja cest njihovo podjetje v letu 1970 vzdrževalo cesto I. reda Maribor— 
Ptuj po sistemu Mac Adam. 

Menim, da je tak način vzdrževanja dokaz nazadovanja že tako ali tako 
skrajno slabega stanja cestnega omrežja na našem področju. Zato vas prosim, 
da posredujete izvršnemu svetu tole vprašanje: 

«Kakšne neodložljive ukrepe bo podvzel, da ta biser v kroni naše vzhodno- 
slovenske cestne revščine ne bo zablestel nam v sramoto, drugim v posmeh, 
gospodarstvu pa v škodo?« 

Gregor Klančnik, 
poslanec republiškega zbora 

V zvezi s primerom koksa, ki je povzročil ustavitev ene visoke peči, so 
delavci na zasedanju delavskega sveta železarne Jesenice izrazih bojazen za 
redno oskrbovanje s surovinami v prihodnje. Preplah je predvsem posledica 
pretnje z novo krizo v oskrbovanju s surovim in starim železom, ki lahko znatno 
ohromi proizvodnjo in zavre vse sanacijske napore delovnih skupnosti za iz- 
boljšanje ekonomskega položaja slovenskih železarn. 

Oskrbovanje z osnovnimi surovinami in energijo je širšega družbenega 
značaja, zato tudi v socialističnem tržnem gospodarstvu predstavniški organi 
do tega vprašanja ne morejo ostati neprizadeti. 

Prosim, da izvršni svet SR Slovenije na enem od prihodnjih zasedanj 
skupščine pojasni svojo iniciativo za zagotovitev večje varnosti pri oskrbovanju 
z osnovnimi surovinami in pravočasno preprečitev ustavitve proizvodnje. 

Za posredovano vprašanje izvršnemu svetu se vam vnaprej zahvaljujem. 
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Ivan Kreft, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Vljudno prosim, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
naslednje poslansko vprašanje: 

Se pred koncem letošnjega leta naj bi bil sprejet nov petletni plan razvoja 
Jugoslavije, plan, v katerem bi ne smelo biti obveznosti, za katere vnaprej 
vemo, da jih ne bo mogoče uresničiti, ne da bi do kraja ogrozili reformskih 
prizadevanj. 

Ze doslej smo v Sloveniji storili vse, da bi reforma uspela, zato pri skupnem 
dogovoru tudi tako trdoglavo vztrajamo. V tem smislu je razumeti tudi sklep 
republiškega zbora z dne 23. 1. 1969, da bo ta zbor skupno z gospodarskim 
zborom razpravljal o vprašanjih, ki so odprta na relaciji republika—federacija. 

Na zadnji seji republiškega zbora, dne 29. decembra lani, sem navedel, 
kolikšna sredstva bi morala zagotoviti naša celotna skupnost samo v letošnjem 
letu — s katerim zaključujemo sedanji petletni plan razvoja Jugoslavije — če 
bi hoteli izpolniti vse odprte obveznosti. 

Glede na to, da so se tudi na pivi seji republiške konference ZKS v dneh 
8. in 9. 1. 1970 izrekli za to, da se spoštuje dogovor o reformi, menim, da je 
sedaj čas tudi za uresničitev sklepa republiškega zbora z dne 23. 1. 1969. 

Kolikor pa — po mišljenju izvršnega sveta ali predsedstva skupščine — 
to še vedno ne bi bilo mogoče, prosim odgovor na vprašanje: 

— Katerim razlogom, okoliščinam, vzrokom ali pomislekom je pripisati, da 
tudi po enem letu še ni mogoče uresničiti soglasnega sklepa republiškega zbra 
z dine 23. 1. 1969, po katerem naj bi sekretariat za gospodarstvo SR Slovenije 
pripravil gradivo-, ki bi naj omogočilo republiškemu in gospodarskemu zboru 
naše skupščine argumentirano razpravo o problemih, ki so glede reforme odprti 
na relaciji republika—federacija? 

Drugo vprašanje 

Vljudno prosim,, da posredujete republiškemu sekretariatu za finance 
naslednje poslansko vprašanje: 

Glede na to, da upoštevajo banke pri dodeljevanju kreditov iz hranilnih 
vlog za razširitev osnovnošolskega in otroško varstvenega prostora tudi poreklo 
hranilnih vlog, so seveda zopet prizadeta najmanj razvita območja, kjer ni 
mogoče zbrati niti relativno toliko hranilnih vlog kot v mestih in industrijskih 
središčih, koder živi prebivalstvo z večjim osebnim dohodkom in kamor se 
stekajo — zaradi večjega zaupanja in jamstva — tudi prihranki podeželja. 

V tej zvezi prosim odgovor na vprašanje: 
Ali ne bi kazalo omenjenega financiranja urediti tako, da bi bila sredstva 

iz hranilnih vlog pod. sedanjimi pogoji na razpolago najbolj razvitim območjem, 
sredstva republiške skupnosti otroškega varstva in republiške izobraževalne 
skupnosti pa za gradnje na najmanj razvitih območjih. Kreditiranje iz obeh 
virov v različnih kombinacijah pa bi veljalo za srednje razvita območja? 

To bi bilo tudi v skladu s sprejeto resolucijo in že v letu 1970 bi bil 
dosežen viden napredek na najmanj razvitih območjih, saj bi v celoti izkoristili 
razpoložljiva sredstva iz hranilnih vlog. 
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Tretje vprašanje 

Dne 30. decembra 1969 me je skupščina občine Gornja Radgona na svoji 
seji zadolžila, da skupno s poslancem prosvetno-kulturnega zbora tovarišem 
Janezom Kerčmarjem sprožim vprašanje poenostavitve učnih načrtov tako, da 
bodo le-ti za učence osnovnih šol tudi zmogljivi. Ker to problematiko že dalje 
časa proučujejo strokovnjaki sekretariata za kulturo in prosveto in drugi, 
prosim odgovor na vprašanje: 

— Kdaj lahko pričakujemo učne načrte, ki bodo uresničljivi in bodo kot 
taki zagotavljali boljše šolske uspehe? 

Četrto vprašanje 

Vljudno prosim, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
naslednje poslansko vprašanje: 

Gospodarska konjunktura je lahko še tako zadovoljiva, toda če bi bilo 
Z reformo vse v redu, bi ne moglo biti tolikšne nestabilnosti cen, nestabilnosti, 
ki povzroča velike težave in nezadovoljstvo pri občanih z nizkimi osebnimi 
dohodki (staroupokojenci, kmetijski delavci, delavci v tekstilni industriji in 
drugih manj akumulativnih panogah). Do tolikšnih inflacijskih pojavov bi ne 
moglo priti, če bi izvajali gospodarsko reformo v duhu dogovora iz julija 
1965. Dokler bomo dovoljevali, da se dogovori kršijo, nas bodo nenehno sprem- 
ljale take in podobne neskladnosti in težave. Tudi smernice o zasnovi družbenega 
razvoja Jugoslavije od leta 1971 do 1975 je sprejel zvezni izvršni svet preden 
sta začela o njem razpravljati zbor narodov in zvezni gospodarski zbor — prek 
svojih predstavnikov v omenjenih zborih — pa tudi republike niso imele dovolj 
vpliva, da bi smernice za bodoči razvoj uskladile z družbeno in gospodarsko 
reformo. 

Vprašujem, kako namerava ukrepati Socialistična republika Slovenija, da bi 
v bodoče ne bilo takšnih kršitev skupnih dogovorov. Pri tem mislim na večjo 
doslednost o izvajanju gospodarske in družbene reforme, katere namen je vendar 
bil stabiliziranje gospodarstva, česar pa nismo dosegli. 

Zavedam se, da Slovenija v jugoslovanskem gospodarskem prostoru sama 
ne more ukrepati, pač pa lahko daje pobudo. Le-teh sicer ne manjka, vsi skupaj 
pa žal ugotavljamo, da niso učinkovite. 

Peto vprašanje 

Prosim republiški sekretariat za finance, da mi odgovori na naslednje 
vprašanje: 

— Kdaj bo za prvo etapo šole Videm ob Sčavnici na razpolago 65 milijonov 
S dinarjev, po možnosti revalviranih, v smislu zagotovila, danega v letu 1969 na 
seji republiškega zbora? 

Zoran Lešnik, 
poslanec republiškega zbora 

V zadnjem času smo lahko v nekaterih slovenskih časnikih prebrali groz- 
ljive novice o življenju nekaterih naših občanov na Kozjanskem, v Slovenskih 
goricah in še kje. Ne želim dramatizirati stvari, saj je smrt zaradi osamelosti ali 
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lakote dovolj tragična in dramatična. Ker pa sem prepričan, da je takšnih 
primerov, kakršne smo lahko prebrali v časopisu, precej več kot so jih novinarji 
doslej odkrili, vas spoštovani predsednik prosim, da posredujete republiškemu 
izvršnemu svetu, ali pa za to pristojnemu republiškemu sekretariatu naslednje 
poslansko vprašanje: 

— Ali namerava slovenska družbena skupnost kaj narediti za občane, ki 
so nesposobni za pridobitno delo in ki nimajo tudi drugih dohodkov, s katerimi 
bi se lahko preživljali. Gre za občane, ki samotno preživljajo jesen svojega 
življenja, ki niso sposobni za delo, ki nimajo otrok ali pa, da so jih ti povsem 
zapustili. Ali bomo kaj naredili, da ti občani, ki živijo v samotnih hišah, ne bodo 
umirali od lakote? Ali je Slovenija gospodarsko sposobna pomagati tem občanom 
in sposobna preprečiti primere kot je bil tisti na Kozjanskem? 

Cene Matičič, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Predlagam, da bi uvedli obveznost javnega in anonimnega objavljenja 
»lestvice tisoč občanov«, ki so v preteklem letu v davčnih prijavah navedli 
najvišje osebne dohodke. 

Takšna lestvica naj bi poleg višine prijavljenega osebnega dohodka vse- 
bovala še: izobrazbo, poklic, delovno mesto in delovno organizacijo državljana. 

Naj opozorim, da je v našem družbenopolitičnem sistemu tako in tako že 
vpeljana praksa o javnosti davčnih prijav, s tem pa tudi davčnih dajatev, ki jih 
vplačujejo državljani zasebni obrtniki in zasebni kmetje. 

S tem v zvezi vas prosim, da mi izvršni svet odgovori na naslednje poslansko 
vprašanje: 

1. Kakšno je stališče izvršnega sveta do tega predloga? 
2. Ali je izvršni svet pripravljen — kolikor se seveda strinja s tem sta- 

liščem — prevzeti pobudo o uzakonitvi tega predloga? 

Drugo vprašanje 

Poznano je, da je proizvodnja osebnih avtomobilov rentabilna šele pri 
dokaj visoki letni kapaciteti, in da nobena od šestih jugoslovanskih proizvajalk 
te kapacitete ne dosega. 

Jasno je torej, da je naša proizvodnja osebnih avtomobilov draga in da 
stroškovno vzeto zaostaja za proizvodnjo v razvitejših deželah. 

S tem, da smo jo zaščitili z visokimi carinskimi barijerami, smo nedvomno 
želeli, da jo na eni strani zaščitimo pred zunanjo konkurenco, na drugi pa (in 
predvsem to) da ji omogočimo postopno zniževanje proizvodnih stroškov, torej 
padanje prodajnih cen in približevanje tega proizvoda kupnim možnostim 
širokih delovnih slojev. 

Ne da se zanikati,, da napredek v pogledu proizvodnje osebnih vozil ni bil 
dosežen. 

Vendar, medtem ko se evropski proizvajalci združujejo in bo vsak čas 
20 firm razpolagalo s 60 %> evropskih avtomobilskih kapacitet, doživljamo v naši. 
avtomobilski proizvodnji prav obraten proces. 
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Poleg obstoječih šestih tovarn, ki proizvajajo ali pa le montirajo osebne 
avtomobile, bomo imeli prav kmalu še novih osem montažnih kapacitet. In da 
bo ta razpršenost še večja, moramo prav tako ugotoviti, da vsaka od njih 
proizvaja ali pa montira vozila drugačne znamke. 

Ni potrebno omenjati, da je obseg njihove proizvodnje zelo nizek, njihove 
cene skrajno neakumulativne, osebni dohodki pa zelo blizu kritične točke. 

Kljub določenim poskusom organiziranja velja le pripomniti, da vse te 
organizacijske oblike združevanja niso dale ustreznih rezultatov. Se več — 
visoka carinska zaščita je v tem pogledu nedvomno prispevala k še večji raz- 
drobljenosti in heterogenosti. 

Ker je naša republika relativno največji potrošnik tega blaga in ker tudi 
v naši republiki proizvajamo oziroma montiramo nekaj tipov osebnih vozil, nam 
prav gotovo ne more biti vseeno, kaj se v tej industrijski veji dogaja. 

Prosim vas, spoštovani tovariš predsednik, da posredujete izvršnemu svetu 
naše skupščine naslednje poslansko vprašanje: 

1. Ali meni izvršni svet, da je takšna heterogenost in dezintegriran ost v 
avtomobilski industriji Slovenije in Jugoslavije umestna? 

2. Ce misli da ni, kakšne ukrepe oziroma napore misli podvzeti, da bi 
dosegli trdnejše oblike organiziranja in združevanja? 

3. Ali delite misel, da bi le ob pogojih trdnejše organizacije in združevanja 
mogli pričakovati tudi večji priliv domačega in tujega kapitala v nove inve- 
sticije te panoge? 

4. Ah ne bi kazalo misliti na to, da bi dosegli integracijo te panoge vsaj 
v okviru Socialistične republike Slovenije? 

Tretje vprašanje 

Trinajsti odstavek I. poglavja »Idejno-politični vidiki boja za reformo in 
samoupravne socialistične odnose« resolucije prve seje konference ZK Slovenije 
se glasi: 

»Uresničiti je treba javno, jasno in redno prikazovanje virov, meril in višino 
osebnih dohodkov zaposlenih v delovnih organizacijah ter javnih delavcev v 
družbenih skupnostih in organizacijah.« 

Ker po mojem mnenju dikcija tega odstavka — tako kot je zapisana — 
popolnoma potrjuje in opravičuje smiselnost mojega temeljnega pa tudi do- 
datnega poslanskega vprašanja, vas prosim, spoštovani tovariš predsednik, da 
posredujete izvršnemu svetu naše skupščine naslednje dopolnilno poslansko 
vprašanje: 

Kako in na kakšen način namerava izvršni svet realizirati vsebino in 
zahteve trinajstega odstavka I. poglavja resolucije 1. seje ZK Slovenije? 

Četrto vprašanje 

Politika, ki smo jo v letih 1965 in dalje vodili do številnih državljanov, ki 
vlagajo svoje prihranke na hranilne knjižice, se je izkazala za zelo pametno in 
umestno. Ni potrebno navajati povsod poznana dejstva, da se je število hranilnih 
vlog v dveh letih po začetku gospodarske reforme bolj dvignilo kot prej v 
dvajsetih letih. 

Tendenca prekomernega naraščanja cen in življenjskih stroškov v preteklem 
in sedanjem letu nam ta pozitivni premik lahko spremeni v njegovo nasprotje. 

18 
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Primerjave med stopnjami naraščanja cen in življenjskih stroškov na eni ter 
obrestnimi merami hranilnih vlog na drugi strani nam namreč že kažejo, da se 
varčevanje v vloženo minulo delo ne obravnava skladno z nagrajevanjem se- 
danjega živega dela. 

Bojim se, da se posledic, ki temu lahko slede, premalo zavedamo1. To 
utemeljujem predvsem s tem, ker bi tendenca zmanjševanja hranilnih vlog 
lahko zelo ugodno vplivala na inflacijo. 

Čeprav teh procesov v Socialistični republiki Sloveniji ni opaziti, sem ven- 
darle mnenja, da bi bilo kazno predčasno sprejeti določene, za varčevalce 
stimulativne in ohrabrujoče ukrepe. 

S tem v zvezi vas prosim, spoštovani tovariš predsednik, da posredujete 
izvršnemu svetu naše skupščine naslednje poslansko vprašanje: 

1. Ali obstoji potreba, da se spričo tendence, ki jo omenjam, hranilne vloge 
ponovno zavarujejo? 

2. Kolikor takšna potreba obstoji, sprašujem po obliki zavarovanja: 
a) zavarovanje po sistemu iz leta 1965, 
b) zavarovanje po indeksnih metodah. 

Peto vprašanje 

Svetovna agencija A. N. P. poroča iz Washingtona; da je svetovna banka 
(verjetno svetovna banka za razvoj) odobrila naši deželi (točneje jugoslovanski 
investicijski banki) kredit v višini 40 milijonv dolarjev. Iz dokaj skopega poročila 
je moč povzeti, da so pogoji omenjenega kredita naslednji: 

Doba vračanja: 20 let. 
Letna obrestna mera: 7'%. 
Ista agencija omenja, da je kredit namenski in da predstavlja 8,5-odstotni 

del stroškov namenjenih za program modernizacije telekomunikacijske mreže 
v SFRJ. 

Iz poročila je razvidno, da bo v okviru tega pomembnega in obsežnega, 
47i0 milijonov dolarjev vrednega programa modernizacije telekomunikacijske 
mreže SFRJ zgrajena tudi posebna specialna postaja za sprejemanje in oddajanje 
poročil prek komunikacijskih satelitov na velike razdalje. Za uresničitev tega 
programa bi morali poleg 375 milijonov dolarjev dinarskih sredstev razpolagati 
tudi s 95 milijoni dolarjev tujih — konvertibilnih deviz. 

S tem v zvezi prosim spoštovani predsednik, da posredujete izvršnemu 
svetu naše skupščine naslednje poslansko vprašanje: 

1. Ker mi ni poznano-, da bi v skupščinskih telesih zvezne skupščine raz- 
pravljali in sprejemali sklepe o tako pomembni investiciji, vas prosim, da mi 
posredujete kratko informacijo o programu modernizacije telekomunikacijske 
mreže. 

2. Ker mi ni poznano, da bi srednjeročni program razvoja SFRJ vseboval 
tudi tako visoko investicijo za financiranje programa modernizacije telekomu- 
nikacijske mreže v SFRJ, vas vljudno naprošam, da mi posredujete kratko 
informacijo o strukturi tega finančnega programa, ki naj poleg ostalega vsebuje 
tudi delež naše republike v tem programu. 

3. Kolikor so podatki o tem impozantnem programu resnični in realni, mi 
nikakor ni razumljivo', da naša skupščina o tej modernizaciji ni bila niti ob- 
veščena niti poklicana k razpravi in sklepanju. 
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Alojz Napotnik 
poslanec republiškega zbora 

Prosim vas, da posredujete izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje: 
Kot je znano, vsebujejo vse naše resolucije in stališča tako republiških 

kakor tudi zveznih organov prizadevanja, da bi se med drugim doseglo tudi 
enotno nastopanje jugoslovanskega gospodarstva na inozemskih tržiščih. V tej 
smeri deluje tudi več jugoslovanskih gospodarskih delegacij v raznih deželah 
Evrope, kakor tudi, izven. Čeprav gre pretežno za mednarodno izmenjavo blaga, 
so pogosto predmet razgovorov tudi daljnosežna kooperacijska razmerja med 
gospodarstvom naše države in gospodarstvi tujih držav. 

Razumljivo je, da je pri tem potrebno sporazumevanje med domačimi pred- 
stavniki proizvajalcev in trgovine, da je potreben določen red, ki pa ne prenese 
samovolje. 

Vendar pa se še vedno dogaja, da se v posameznih primerih ne zastopa 
interesov jugoslovanskega gospodarstva kot celote in da nastopajo pri takih 
razgovorih posamezniki netaktno, skrajno neodgovorno in po mojem mnenju 
škodljivo. 

Primer: 
V času od 13. novembra do 4. decembra 1969 je Jugoslavija razstavljala 

blago široke potrošnje na Poljskem v Varšavi. Pri tem je med gen. direktorjem 
poljske firme »UNIVERZAL« in gen. direktorjem podjetja »ELEKTROMETAL« 
Eksport-import iz Beograda, ki je nastopal tudi kot pooblaščenec podjtetja 
»GORENJE«, tovarna gospodinjske opreme iz Velenja, prišlo do razgovorov o 
kooperaciji pri proizvodnji pralnih strojev. Med tem je prišel tudi tov. Djuka 
Martanović, pomočnik sekretarja za zunanjo trgovino in je glede kooperacije, na 
presenečenje obeh partnerjev izjavil: »o pralnih strojih se ni kaj razgovarjati, 
ker je za to določen Rade Končar in bom osebno vse druge razgovore preprečil 
oziroma onemogočil«. 

Ton in način pomočnika sekretarja je biil tak, da je predstavnik »ELEK- 
TROMETALA« iz Beograda bil prisiljen zapustiti sestanek. 

Ne želim komentirati način, ton in nekoretnost takega nastopa zveznega 
funkcionarja javno pred tujci, menim pa, da je tako dejanje diskriminacij sko, 
v nasprotju s položajem, ki ga zavzema tov. Martinovič v zvezni upravi in da 
ne daje podpore skupnim prizadevanjem za enotno nastopanje Jugoslavije na 
tujih tržiščih. 

Postavljam naslednji vprašanji: 
1. Ali smatra republiški izvršni svet za potrebno, da podvzame ukrepe za 

preprečitev take prakse funkcionarjev zvezne uprave in 
2. če meni, da je potrebno, kaj bo konkretno ukrenil. 

Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Volivci s terena so me opozorili na vsebino revije PROBLEMI št. 83-84. 
Poleg nekaj resnih člankov je v reviji vse polno pamfletov, vulgarnih izrazov in 
banalnosti v slikah in besedah. Za ta dom bi bilo skrajno nedostojno, če bi 

18* 
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citiral le nekaj besed teh piscev, katerim daje prostor in honorarje ta revija 
»aktualnosti«. 

To čtivo vzbuja pri dostojnih ljudeh gnev in ogorčenje ter se vprašujejo, 
zakaj dopušča družba objavo takih člankov in slik in zakaj se dovoljuje, da s 
takimi načini pokvarja mladino. Se bolj nerazumlivo pa je to, da se revijo s 
takim materialom še subvencionira iz republiškega proračuna, v katerega pri- 
speva svoj delček vsak občan. 

S proračunom za leto 1970 pa smo celo zvišali, sredstva skladu SR Slove- 
nije za pospeševanje založništva od 6 306 000 din v letu 1969 na 7 250 000 din v 
letu 1970, ah za 15to/o, na drugi strani pa ni sredstev za investicije za otroško 
varstvene ustanove, katerim se je dodelilo le 1 000 000 din. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da mi odgovori na naslednje vpra- 
šanje: 

1. kako ocenjuje izvršni svet revijo Problemi; 
2. koliko sredstev je prejela revija v letu 1969 iz družbenih virov, zlasti iz 

sklada SR Slovenije za pospeševanje založništva; 
3. koliko sredstev je namenjenih za revijo v letošnjem letu; 
4. če in kakšne ukrepe namerava podvzeti izvršni svet, da bi se v bodoče 

črtalo iz spiska dotirancev vsako tisto revijo, ki bi objavljala material, ki ško- 
duje naši družbi in ki zlasti pokvarja mladino. 

Drugo vprašanje 

Vest, ki jo je objavil dne 10. t. m. mariborski Večer, da sta na Kozjanskem 
umrla v nekaj dneh zaradi bede, siromaštva in zapuščenosti oba zakonca Zlen- 
der, je v javnosti globoko odjeknila in naletela na ostro kritiko sedanjega 
stanja. 

Po objavi Večera je prejemala družina le eno mesečno podporo, ki pa je 
bila za sedanje cene nevzdržno nizka in to 40 din. 

Delo je dne 13. t. m. objavilo nove pretreslijve novice, da sta umrla še dva 
osamljenca in da je bilo v lanski zimi na celjskem območju okrog 20 žrtev 
zapuščenosti, siromaštva in onemoglosti. Ni mi znano, če je bil takrat kakšen od 
teh tragičnih dogodkov objavljen in zakaj ni bil. 

Ti primeri obtožujejo našo socialno politiko in naše razmere, ki kljub več- 
letni kritiki dopuščajo na eni strani povsem neupravičeno bogatenje nemajhnega 
dela občanov, na drugi strani pa manjšo in tudi zelo veliko revščino pomemb- 
nega dela prebivalstva ter terjajo nujne ukrepe. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da mi odgovori na naslednje vpra- 
šanje: 

1. kako ocenjuje izvršni svet delo občinskih socialnih služb, ki nosijo za 
tako tragične primere vsekakor del odgovornosti; če in kako seznanjajo te 
službe republiški sekretariat za zdravstvo in socialno politiko o stanju na 
terenu; 

2. kaj namerava ukreniti izvršni svet, da bi se kaj takega v bodoče ne 
zgodilo več; 

3. ali ne smatra, da bi bilo potrebno najostreje postopati proti vsem dejav- 
nikom, ki so zaradi malomarnosti in neodgovornosti sokrivi smrti zapuščenih 
revežev; 
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4. ali ne smatra izvršni svet, da bi bilo primerno, da bi za preskrbo siro- 
mašnih občanov organizirali zbiranje zimske pomoči in to vsaj toliko časa, dokler 
spremenjena davčna politika ne bo mogla zagotoviti za te potrebe dovolj 
sredstev. 

Tretje vprašanje 

Vlljuđno prosim, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
naslednje poslansko vprašanje: 

Po podatkih statistike je industrija povečala cene svojim izdelkom v letu 
1969 v vsej državi za 3 "Vo, v Sloveniji pa za 3,2 *>/#. V letu 1968 je znašalo to 
povečanje nasproti 1967. letu v zveznem merilu za 0,5 °/o, v Sloveniji pa za 1,7 ®/o. 

To povečanje cen industrijskega blaga v tovarnah samih pa je vedno manjše 
kot znaša povečanje cen za industrijske izdelke v trgovini na drobno. Ta je 
namreč v letu 1969 zvišala maloprodajne cene industrijskemu blagu v merilu 
države za 6,9'%, v merilu Slovenije pa kar za 8,1 %. Slovenska trgovina je imela 
torej v lanskem letu za industrijske izdelke za 1,2'% višjo ceno kot trgovina v 
državi. 

Tovarne tekstilnega blaga so npr. v lanskem letu zvišale ceno le za 2,2 '°/o, 
v trgovini pa je znašalo povečanje 10,3'%, gradbeni material je bil pri proizvod- 
nji dražji za 4,6v trgovini pa za 7,2 

Gre torej za dvoje zaskrbljujočih vprašanj: pomembno zviševanje razlike 
med nabavno in prodajno ceno industrijskega blaga v trgovini ter s tem pre- 
našanje velikih sredstev iz proizvodnje v trgovino-, nadalje za bistveno višjo 
maloprodajno ceno temu blagu v trgovinah Slovenije nasproti ostalim repu- 
blikam. 

Ta proces močno slabi gospodarske sposobnosti zlasti tekstilne industrije 
ter onemogoča modernizacijo. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da mi odgovori na vprašanje: 
— ah ne smatra izvršni svet, da je trgovina glede zaslužkov vsaj pri neka- 

terem industrijskem blagu šla predaleč in ah bi ne bilo nujno potrebno na 
primeren način zaščititi proizvodnjo, glede neupravičeno visokega zviševanja cen 
industrijskega blaga samo v trgovini, pa tud potrošnika. 

Četrto vprašanje 

Vljudno prosim, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
naslednje vprašanje: 

Slovenska javnost je naj topleje pozdravila resolucijo prve seje konference 
Zveze komunistov Slovenije. Zadovoljni so zlasti občani z nizkimi dohodki s 
tistim delom resolucije, ki razpravlja in nakazuje rešitev socialne diferenciacije. 
To zadovoljstvo pa v nemajhni meri zasenčuje dejstvo, da je bilo v tej zvezi 
izrečenih že tudi v pretekli dobi mnogo lepih besed, ki pa so ostale le na papirju, 
ali pa je trajalo reševanje predolgo. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da mi odgovori na naslednja vprašanja: 
1. če in kakšen program dela si je zastavil izvršni svet v zvezi s tistim delom 

resolucije, ki govori o potrebi po zmanjšanju socialnih razlik; 
2. kaj meni izvršni svet o pokrivanju zmanjšanja socialnih razlik? Ali naj 

gre to v breme notranjih rezerv ali v breme visokih osebnih dohodkov in drugih 



278 Priloge 

prejemkov občanov, ali skladov gospodarstva, ali eventualno celo na račun 
zviševanja cene; 

3. da bi se reševanje zadeve ne zavlačevalo tako kot se npr. zavlačuje 
obravnava zakona o usmerjanju dohodka v gospodarstvu, kakšne ukrepe na- 
merava predlagati izvršni svet v cilju čim hitrejše odprave sedanjega nevzdrž- 
nega stanja? 

Rudi Rebek, 
poslanec republiškega zbora 

Pripravljalni odbor za izgradnjo telovadnice v Ajdovščini je že nešteto- 
krat obravnaval zelo pereč problem telesne vzgoje otrok. Vrsto let se trudi za 
rešitev tega problema, žal pa v okviru občine ni bilo mogoče najti rešitve pred- 
vsem zaradi finančnih težav, ki tarejo to naše še dokaj nerazvito področje. 

Občina Ajdovščina je skoraj edina v Sloveniji brez telovadnice. 
Pripravljalni odbor za izgradnjo telovadnice, občinska konfereca SZDL ter 

ostali činitelji se pismeno obračajo na mene za posredovanje tega problema 
republiškim organom. 

Prosim vas, tovariš predsednik, da posredujete izvršnemu svetu naslednje 
poslansko vprašanje: 

— Ali meni izvršni svet, da je mogoče rešiti problem telovadnice samo iz 
občinskih sredstev, ali obstoja tudi druga možnost? Kolikor obstoji tudi druga 
možnost, prosim za odgovor, ki bi nakazal rešitev tega problema, 

Tone R e m c , 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Pri izvajanju XV. ustavnega amandmaja prihaja v praksi do določenih 
negativnih političnih pojavov in nejasnosti pri tolmačenju intencij XV. zveznega 
ustavnega amandmaja. Obstojajo povsem določeni poskusi zaprtih birokratsko 
tehnokratskih menagerskih skupin, da se bistveno zožujejo pristojnosti delavskih 
svetov in dejanske možnosti samoupravnega vpliva delovnih ljudi, kar prihaja 
posebno do izraza pri opredeljevanju strukture in značaja kolektivnih izvršilnih 
organov v statutih delovnih organizacij. 

Izvršni svet in zakonodajno-pravno komisjo Skupščine SR Slovenije vpra- 
šujem, kako ocenjujeta politične pojave, do katerih prihaja v procesu izvedbe 
XV. ustavnega amandmaja v delovnih organizacijah na področju SR Slovenije in 
katere ukrepe smatrata, da bi bilo potrebno podvzeti, da bi ugotovljene nega- 
tivne politične pojave obvladovali. 

Drugo vprašanje 

Prosim izvršni svet oiroma republiški sekretariat za prosveto in kulturo, 
da mi odgovori na vprašanji: 

1. Kakšne so možnosti za bolj načrtno izdajanje učbenikov, strokovne litera- 
ture, znanstvene publicistike in za njihovo pocenitev? 
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2. V čem bi bilo treba spremeniti založniško in splošno kulturno politiko, da 
bi bila slovenska knjiga, umetniška dela, enciklopedije, almanahi in ostale edicije 
informativnega in vzgojnega značaja dosegljive širšemu krogu občanov in pred- 
vsem mladim ljudem? 

Milo Vi.žintin, 
poslanec republiškega zbora 

Na 9. seji republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, dne 25. 2. 1970, sem 
postavil poslansko vprašanje v zvezi s pripravo projektov avtoceste Šentilj— 
Nova Gorica in na to vprašanje dobil neposreden odgovor člana izvršnega sveta 
tovariša Borisa Vadnjala. 

V zvezi s tem odgovorom postavljam dodatno vprašanje, na katero prosim 
pismeni odgovor in odgovor na seji zbora. 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj mi odgovori, kako potekajo dela 
na projektiranju novih cestnih odsekov v smislu odloka o finančnem programu 
za financiranje projektiranja novih cestnih odsekov v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS št. 9/69)? 

2. Glede na to, da izvršni svet ne ve ničesar o navedbah predstavnika cest- 
nega sklada SR Slovenije tovariša Rudolfa Cimolinija glede projektiranja cest- 
nega odseka avtoceste Razdrto—Sežana, prosim izvršni svet, da zadevo preveri 
in mi odgovori, kakšno je dejansko stanje in če je projektiranje v teku, iz kakš- 
nih sredstev se financira? 

Mirko Zlender, 
poslanec republiškega zbora 

Ob razpravi o nadaljnji graditvi mariborske bolnišnice, ki je bila zgrajena 
do III. faze že v letu 1966, sem iz kroga zdravstvenih delavcev zvedel, da se poleg 
kliničnega centra v Ljubljani gradijo ali dograjujejo bolnišnice v Novi Gorici, 
Kopru, Slovenj Gradcu, Mjurski Soboti in Ptuju. V dnevnem časopisju pa sem 
ponovno že zasledil, da se poleg kliničnega centra v Ljubljani še zmeraj vzdr- 
žuje ideja o gradnji več milijardnega objekta — onkološkega inštituta v Ljubljani. 

Na zadnji seji skupščine občine Maribor je bil sprejet predlog, da se s strani 
občinske skupščine Maribor stavi Skupščini SR Slovenije predlog, da obravnava 
mrežo bolnišnic v Sloveniji in da se določi vloga republike pri izgradnji bol- 
nišnic v Sloveniji. To ni potrebno samo zaradi smotrnosti investicij v bolnišnice 
— v krizi je vrsta specialnih bolnišnic od Golnika, Sežane, Topolščice — ampak in 
predvsem zaradi racionalnega trošenja investicijskih sredstev, zlasti pa še 
sredstev zdravstvenega zavarovanja. Tudi iz vrst zdravstvenih delavcev samih 
sem že slišal kritične pripombe za takšnim povečanjem bolnišničnega posteljnega 
fonda. 

Dozdeva se mi, da bi se zdravstvena služba kot služba posebnega družbenega 
pomena morala vedno razvijati skladno z našimi materialnimi zmogljivostmi in 
da ne moremo obravnavati potreb po novih ali dodatnih bolnišnicah in ozkih 
ali regionalnih sredin, brez povečanja koncepta zdravstvene mreže v Sloveniji 
in funkcij posameznih vrhunskih zdravstvenih ustanov. Menim, da bi moral 
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izvršni svet oziroma Skupščina SR Slovenije iz širšega družbenega stališča veri- 
ficirati program mreže bolnišnic v SR Sloveniji in to tudi javno objaviti in 
osvojiti kot razvojni program investicij na tem področju. Govori se, da bo 
dokončanje kliničnega centra v Ljubljani imelo za posledico koncentracijo zdrav- 
ljenja v najbolj zahtevnih primerih, da se bo izvršila verifikacija bolnišnic in 
kategorizacija, kar vse lahko pomeni ustrezno zmanjševanje posteljnih potreb v 
drugih bolnišnicah. Imam občutek, da je precej nejasnosti na tem področju in to 
ne samo v organih družbeno-političnih skupnosti, ampak tudi v posameznih 
bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah in zato zastavljam naslednji 
vprašanji: 

1. Ali in. kdaj bo izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma Skupščina 
SR Slovenije obravnavala mrežo bolnišnic v Sloveniji in potrebe po razširjanju 
in novogradnji bolnišnic v Sloveniji? 

2. Kakšna je vloga republike pri izgradnji bolnišnic v Sloveniji, ko lahko 
ob tem, kar se dogaja, pričakujemo, da se bodo morali stroški zdravstvenega 
zavarovanja v prihodnje občutno povečati. 

Prosim, da mi na ti dve vprašanji odgovori predstavnik izvršnega sveta na 
prihodnji seji republiškega zbora. 

Stane Pungerčar, 
poslanec gospodarskega zbora 

Prvo vprašanje 

Predsedstvo ZKJ je razpravljalo o aktualnih problemih kmetijstva in za- 
vzelo stališče z osnovnim zaključkom: 

»— da mora biti nadaljnji razvoj kmetijstva usklajen z načeli sodobnega 
tržnega gospodarstva. Ker pa je najtežji problem na tej poti razdroblenost pri- 
vatnih posesti, ki sestavljajo 85°/o kmetijskega potenciala, bi morali iskati re- 
šitev v raznih oblikah proizvodnega povezovanja z zadrugami, kmetijskimi orga- 
nizacijami, industrijo, trgovino itd. Tudi stabilnost plasmaja in cen bi morali 
zagotoviti predvsem z združevanjem proizvajalcev in formiranjem skladov v 
okviru njihovih asociacij« (Borba, Zagreb 19. 11. 1969). 

Da bi se realizirala taka politika v SR Sloveniji, je Skupščina SR Slovenije 
sprejela sklepe in priporočila v zvezi z nekaterimi problemi kmetijstva v Slo- 
veniji (Ur. 1. SRS, št. 37/1968-269). 

Kmetijstvo v SR Sloveniji je še vedno pomemben faktor 'v naši republiki, 
saj je "v strukturi prebivalstva še vedno 24,2 i0/o (ah skoraj ena četrtina) kmetij- 
skega prebivalstva. Zato postavljam pristojnim organom naslednja poslanska 
vprašanja: 

1. Koliko odstotkov kmetijskega potenciala je v SR Sloveniji, ki ga pred- 
stavlja tako imenovana razdrobljena privatna kmetijska posest; 

2. V katerih občinah še ni ustanovljen sklad za pospeševanje kmetijstva; 
3. Kakšna bo po predvidevanjih in ocenah odstotna udeležba kmetijskega 

prebivalstva v strukturi vsega prebivalstva naše republike v perspektivi 10 let 
— to je po letu 1980 in kasneje; 

4. Ali so v teku proučevanja in predlogi, da se kmetijski maksimum, glede 
na perspektivo — modernizacija kmetijstva — spremeni ali celo odpravi. 
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Drugo vprašanje 

Zvezna skupščina je marca 1969 sprejela zakon o pripravah za družbeni plan 
za razvoj Jugoslavije od leta 1971 do leta 1975 (Ur. 1. SFRJ št, 13/184-1969). S 
tem zakonom je bilo odrejeno, da se morajo delovne organizacije, njihove aso- 
ciacije in družbeno-politične skupnosti takoj lotiti priprav, zveznemu izvršnemu 
svetu pa naloženo, da mora predložiti predlog družbenega plana za razvoj Jugo- 
slavije od leta 1971 do leta 1975 zvezni skupščini do 30 junija 1970. 

Poznano mi je, da so poslanci zvezne skupščine že prejeli gradivo: 
FIZIOGNOMIJA DRUŽBENEGA PLANA RAZVOJA JUGOSLAVIJE ZA OB- 
DOBJE 1971 do 1975. 

Prav tako sem seznanjen, da se bodo pričele v organih zvezne skupščine že 
v februarju 1970 razprave: o koncepciji, družbenega plana za razvoj Jugoslavije 
od leta 1971 do 1975 z analizo izvrševanja tekočega srednjeročnega plana. 

O teh nalogah je tekla razprava na sektorski konferenci republiških in 
zveznih poslancev občine Trbovlje, Zagorje, Hrastnik in Litija, ki je bilo 10. ja- 
nuarja 1970 v Zagorju. Na tej konferenci so zvezni poslanci kritično ocenili 
zaostajanje SR Slovenije v pripravah koncepcije družbenega plana razvoja za 
obdobje od leta 1971 do 1975, nadalje pomanjkljive analize o izvrševanju teko- 
čega srednjeročnega plana s stališča, da ne bodo mogli uspešno sodelovati in se 
vključevati v razprave, ki se bodo začele v zvezni skupščini že februarja letos. 
Posebno zaskrbljenost pa so izrazili zvezni poslanci na tej konferenci, ker ne 
poznajo koncepcije razvoja SR Slovenije za obdobje 1971—1975 in so ocenili, da 
se ne morejo naslanjati na mnenja in stališča posameznih odborov in drugih 
organov skupščine, temveč menijo, da bi jim morala biti poznana stališča repu- 
bliške skupščine in republiškega izvršnega sveta. 

Prav ta razprava, na kateri sem sodeloval, me je spodbudila, da sem se 
odločil postaviti naslednja poslanska vprašanja: 

1. Zvezna skupščina se intenzivno vključuje v obravnavo družbenega plana 
razvoja Jugoslavije za obdobje 1971—1975, zato vprašujem: 

Kako se v Sloveniji pripravljamo na srednjeročni plan razvoja in v kakšni 
fazi je priprava koncepcije družbenega plana razvoja SR Slovenije za dobo 
1971-1975. 

2. Glede na pomembnost priprav družbenega plana razvoja Jugoslavije za 
dobo 1971—1975, v katerega se vključuje tudi SR Slovenija, vprašujem: 

Kako bo zagotovljeno zveznim poslancem tekoče informiranje o koncepciji 
in programu razvoja SR Slovenije v prihodnjem obdobju od leta 1971 do leta 
1975. 

Oto Sekavčnik, 
poslanec gospodarskega zbora 

Dovolite, da vam, kot poslanec gospodarskega zbora posredujem poslansko 
vprašanje in hkrati predlog, na katerega želim odgovor. 

Gospodarski zbor naše skupščine je pri obravnavi problematike o varstvu 
pri delu v naši republiki na svoji 26. seji julija 1965 zaključil, da naj se v 
prihodnje izobraževanje strokovnjakov za tehniko varnosti uvede na vseh treh 
stopnah fakultetnega študija. 
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Zveza varnostnih inženirjev in tehnikov SR Slovenije je sama, ker takrat ni 
bilo ustreznejše rešitve, ustanovila leta 1966 višjo tehniško varnostno šolo v 
Ljubljani za izobraževanje poklicnih varnostnih inženirjev, dokler takih kadrov 
ne bi dajal fakultetni študij. 

Na višji tehniški varnostni šoli, ki je bila v letošnjem letu tudi verificirana, 
se izobražuje nad 200 tehnikov iz delovnih organizacij za poklicne varnostne 
inženirje. O tem sistemu šolanja, o nivoju in zahtevnosti učnega načrta in pro- 
grama ter o prvih varnostnih inženirjih, ki jih že daje šola, se delovne organi- 
zacije, kojikor sem informiran, zelo pohvalno izražajo. 

Sedanje izobraževanje tehnikov iz organizacij je v prehodnem obdobju že 
po mojem mnenju izredno koristno zlasti zato, ker ti sproti prenašajo pri- 
dobljeno znanje o varstvu pri delu v delovne organizacije. T;ako izobraževanje 
samo na prvi stopnji, pa menim, ne bo več zadostno za vse delovne organizacije, 
niti ne morejo vse organizacije na sedanji način priti do nujno potrebnih kadrov 
Zato je nujno uvesti čimprej še fakulteto za izobraževanje strokovnjakov za 
tehniko varnosti. 

Delovne organizacije ne bodo mogle izvajati sedaj izredno zahtevnega 
ustavnega varstva pri delu brez zadostnega števila tehniških strokovnjakov za 
tehniko varnosti, zato imajo delovne organizacije polno pravico zahtevati, da 
družba prevzame skrb za izobraževanje poklicnih varnostnih inženirjev na vseh 
treh stopnjah fakultetnega študija po smernicah našega zbora. 

Poleg priznanja Zvezi varnostnih inženirjev in tehnikov ter šoli predlagam 
naslednje: 

1. Pristojne institucije za izobraževanje zlasti 
— Univerza v Ljubljani, 
— republiški sekretariat za prosveto in kulturo, 
— republiška izobraževalna skupnost, 
— republiški sekretariat za delo, 
naj pojasnijo, kako daleč je z uresničitvijo smernice gospodarskega zbora, 

da naj se izobraževanje strokovnjakov za tehniko varnosti uvede na vseh treh 
stopnjah fakultetnega študija. 

2. Gospodarski zbor naj presodi, ali so in bodo predlagani ukrepi zagotovili 
ustrezno izobraževanje poklicnih varnostnih inženirjev na vseh treh stopnjah 
fakultetnega študija. 

Vinko Dobnikar, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Ko smo poslanci republiške skupščine z območja kamniške občine skupaj 
s predstavniki občinske skupščine in družbeno-političnih organizacij razpravljali 
o republiškem proračunu, nismo nikjer našli postavke, ki bi v naslednjem letu 
zagotavljala ureditev investiranja za postavitev inštitutskega poslopja pri. repu- 
bliškem kulturnem zavodu »ARBORETUM« Volčji potok. Posvet je postavil 
zahtevo, da posredujemo poročilo o stanju prosvetno-kulturnemu zboru in 
obenem prosimo za odgovor na poslansko vprašanje. 

Vse do leta 1950 je postavitev inštitutskega poslopja na lokaciji porušenega 
gradu Arboretum Volčji potok aktualno prisotna. In ne samo zaradi funkcional- 
nih potreb Arboretuma, temveč tudi zaradi nujne dopolnitve arhitektonskega 
parka, ki je edinstven kulturni spomenik te vrste v Jugoslaviji. To potrjuje tudi 
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dejstvo, da je Arboretum Volčji potok množično obiskana kulturna ustanova v 
Sloveniji. 

Zaradi skrajno občutljivega ambienta so vsi načrti za gradnjo inštitutskega 
poslopja bili zavrnjeni, dokler se ni rodila ideja o restavriranju Kozlerjeve hiše, 
ki je v Ljubljani bila porušena zaradi urbanizacije glavne mestne avenije. 

Kozlerjeva hiša je svetovno znan kulturni spomenik, ki bi bila dostojno 
dopolnilo ambientnemu baročnemu parku v Vočjem potoku, hkrati pa bi rešila 
osnovne funkcionalne probleme zavoda. To so leta 1964 uvideli in potrdili vsi 
odločujoči republiški in okrajni forumi. Leta 1964/65 je bil izdelan natančen 
načrt za restavracijo Kozlerjeve hiše, ki je veljal 130 000 din. Leta 1965 pa so 
se pričela gradbena dela, ki so po objavi gospodarske reforme bila ustavljena. 
V začetku dela, delen izkop gradbene jame, dovod elekrike visoke napetosti s 
transformatorjem, kabliranje električne napeljave do bodoče zgradbe, napeljava 
vodovoda in delna izdelava replik je do ustavitve del veljala 400 000 (štiristo 
tisoč) din (štirideset milijonov starih dinarjev). 

Skupna investicija je leta 1965 znašala 2 800 000,00 din, od katerih se je 
obvezala polovico plačati bivša okrajna skupščina Ljubljana, polovico pa sklad 
za pospeševanje kulturnih dejavnosti SR Slovenije. 

Po ustavitvi del smo bili vsi obveščeni, da je gradnja Kozlerjeve hiše vne- 
sena v srednjeročni plan SR Slovenije. Arboretum Volčji potok postaja v pri- 
zadevanju za kulturnejši izgled naših krajev vse bolj pomemben, pa tudi objekt 
kot edinstven spomenik terja svoje arhitektonske dopolnitve. 

Ker je bilo investiranih že precej sredstev, Kozlerjeva hiša pa predstavlja 
dolg Ljubljane, ki ga je ob rušenju obljubila povrniti, pričakujemo, da bo 
zgradba čimprej postavljena. 

Ker je bil republiški kulturni zavod Arboretum Volčji potok po ustavitvi del 
obveščen, da je gradnja Kozlerjeve hiše vnesena v srednjeročni plan SR Slo- 
venije, postavljam vprašanje: 

»Ali je restavriranje Kozlerjeve hiše na podlagi tega, ker je pomemben 
kulturni spomenik in so bila za začetek del vložena že znatna sredstva, vneseno 
v srednjeročni plan in če je, kdaj bodo sredstva zagotovljena za nadaljevanje 
del?« 

Boris Feldin, 
poslanec prosvetno-kulturncga zbora 

Prvo vprašanje 

Naš zbor obravnava vsako leto učne uspehe v osnovnih šolah. Pri tem in 
tudi sicer ugotavljamo osip v osnovni šoli. Ugotavljamo dokazljive vzroke in se 
seznanjamo z nedokazljivimi. 

Ce izločim druge vzroke, ostane eden, ki je po mojem mnenju tak, da bi ga 
kazalo tudi drugače osvetliti. Znano je namreč, da obiskuje redno osnovno šolo 
določeno število učencev, ki so sicer kategorizirani in bi morah obiskovati po- 
sebne osnovne šole. Posebnih osnovnih šol pa ni povsod, zato tudi ti kategori- 
zirani učenci morajo hoditi v redno osnovno šolo. Gotovo je, da to vpliva tudi 
na prikazovanje učnih uspehov in neuspehov. Zato bi me zanimalo : 

1. Ali je znano, kakšno število kategoriziranih učencev obiskuje redno 
osnovno šolo, ker posebno ne morejo (ker je ni)? 
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2. Ali je znano, kakšen delež v osipu predstavljajo ti učenci? 
3. Ali ne bi kazalo zato, da bi prikazovanje osipa bilo realnejše, v bodoče 

pri izbiranju podatkov statistično ločiti kategorizirane učence, ki so sicer v redni 
osnovni šoli in tako upoštevati dejansko osip tistih učencev, ki niso kate- 
gorizirani.? 

4C Ali bi bilo mogoče tak način ugotavljanja učnih uspehov, ko bi statistično 
ločili kategorizirane od ostalih, uvesti pri statistikah za to šolsko leto? 

Prosim za odgovore na naslednji seji zbora. 

Drugo vprašanje 

V zvezi z enotnimi osnovami meril za dopolnjevanje, ki jih bomo obrav- 
navali na prihodnji seji prosvetno-kulturnega zbora, bi želel vedeti naslednje: 

1. Katere TIS (občin) so dobile v letu 1969 dopolnilna sredstva, kakšna so 
bila ta sredstva po posameznih TIS, kakšen delež so predstavljala ta sredstva 
nasproti sredstvom, ki jih je bila dolžna dati matična občina? (Za vsako dopol- 
njevano občino posebej.) 

2. Katere TIS (občine) bodo dobile v letu 1970 dopolnilna sredstva, višina 
teh sredstev po posameznih TIS, kakšen delež predstavljajo ta sredstva nasproti 
sredstvom, ki jih je dolžna dati matična občina? (Za vsako dopolnjevano občino 
posebej.) 

Želim imeti pismeni odgovor, zadostuje pa, da se mi ga da na dan zasedanja 
zbora, ko bo ta razpravljal o merilih. 

Jože Grošelj, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Kadar koli analiziramo učne uspehe osnovnih šol, ne moremo mimo ugoto- 
vitve, da ima največ učencev nezadostno oceno iz matematike, slovenščine in 
tujega jezika. Vzrokov za tako stanj je več. Med drugim je zelo pogost vzrok 
prezahteven učni načrt (matematika, slovenščina in tuj jezik) za mentalno po- 
prečno razvitega otroka. 

Ob vsem tem je jasno, da ta problem ni tako pereč v šolah, kjer imajo 
načrtno organizirano celodnevno varstvo učencev z urejeno prehrano. Na drugi 
strani pa je jasno, da vsega tega ni deležna niti polovica šoloobveznih slovenskih 
otrok. 

Zato postavljam naslednje vprašanje: 
1. Kdaj se bo pristopilo k reviziji učnih načrtov za matematiko1, slovenščino 

in tuj jezik in koliko časa bo trajalo proučevalno delo? 
2. Kdo bo izvršil revizijo učnih načrtov? 
3. Ali so za to zagotovljena finančna sredstva? 

Miran Hasl, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

V Italiji bodo tudi letos v poletnih mesecih — od junija do septembra — 
uvedli tako imenovani »poletni čas«. Politični in gospodarski krogi ugotavljajo, 
da je uvedba tega časa iz ekonomskega vidika, glede produktivnosti, predvsem 
pa zaradi štednje električne energije povsem utemeljena. 
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Vprašujem, izvršni svet: 
— Bi bila uvedba »poletnega časa« — pomaknitev za eno uro naprej — v 

Jugoslaviji možna? 
— Bi se s primerno analizo dale ugotoviti pozitivne oziroma negativne 

strani navedenih sprememb? 
— Ali ne bi uvedba »poletnega časa« tudi pori nas pozitivno vplivala na 

produktivnost in ublažila težave našega elektrogospodarstva? 
Prosim za odgovor na naslednji seji zbora. Hvala. 

Jože Melanšek, 
poslanec republiškega zbora 

Na zboru načelnikov mladinskih odsekov pri planinskih društvih širom 
Slovenije, ki je bil dne 15. t. m., je izbilo na dan vprašanje v zvezi z regresi 
potovanj mladine. 

Zato postavljam naslednja vprašanja: 
1. Kako se izvajajo zakonsko določila o regresih za potovanja mladine? 
2. Kdo vodi kontrolo nad pravilnostjo, ne samo uporabe sredstev, temveč 

nad upravičenostjo in pravilnostjo izdaje vozovnic po znižani voznini? 
3. Kako se ukrepa in kdo to ureja, če se pojavljajo podjetja kot kršitelji 

zakonskih določil? 
Navedena sta bila dva kritična primera: 
— da je postaja Poljčane izdala vozovnico s 25 % popustom za skupino, 

ki je štela manj kot 30 ljudi in da ne daje povratnih kart; 
— da je avtobusno podjetje iz Škofje Loke zaračunalo 10 km po regresirani 

ceni dražje kot je polna cena km. 
Prosim za odgovor na prvi seji zbora. 

Mira Novak , 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

1. Temeljni zakon o varstvu pri delu določa v 10. členu (Ur. list SFRJ 
št. 15/1965): 

»Izobraževanje v zvezi z varstvom pri delu je sestavni del strokovnega 
usposobljanja in pouka kot tudi splošnega izobraževanja.« 

V naši republiki imamo vsako leto prek štirideset tisoč lahko, težje in 
smrtno poškodovanih delavcev, pa še nešteto poklicnih bolezni v zvezi z delom. 
Verjetno je le en odstotek naših študentov, dijakov, vajencev in šolarjev deležno 
vsaj skromnega pouka o varstvu pri delu, čeprav jih 80"Vo odhaja po šoli' 
v delovne organizacije. 

Naše delovne organizacije imajo vso pravioo zahtevati, da dajo šole na 
vseh ravneh svojim obiskovalcem vsaj osnovno znanje iz varstva pri delu. 

Vse naše osnovne, poklicne in srednje šole, kakor tudi naši visokošolski 
zavodi* pa še vedno ne poučujejo varstva pri delu. Vse tehnične fakultete, vse 
tehniške srednje šole in poklicne vajenske šole pa bi morale uvesti posebni 
predmet: varstvo pri delu. 

V zvezi s tem postavljam naslednje vprašanje: 
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»Ali bodo (in kdaj) pristojni organi podvzeli ustrezne ukrepe, da izpolnimo1 

zakonsko obveznost in uvedemo pouk o varstvu pri delu v vse naše šole?« 
2. Zveza varnostnih inženirjev in tehnikov SR Slovenije je v skrbi za 

izobraževanje kadrov ustanovila višjo tehniško varnostno šolo v Ljubljani. Ta 
šola vzgaja prav dobre poklicne varnostne inženirje, ki se v svojih delovnih 
organizacijah zavestno uveljavljajo in katerih delo čutimo vsi, ki imamo s temi 
delovnimi organizacijami opravka. 

Vendar pa je teh poklicnih varnostnih inženirjev še vse premalo. Naše 
delovne organizacije bi trenutno potrebovale okoli tisoč poklicnih varnostnih 
inženirjev in na to vsako leto vsaj po en razred novih. 

Delavcem je po ustavi zajamčeno varstvo pri delu. Tega varstva pa delovne 
organizacije ne morejo organizirati, če nimajo za to šolanih kadrov. 

Gospodarski zbor naše skupščine je že prišel do zaključka (26. seja, 2. julija 
1965), da bi naša univerza morala pričeti izobraževati tudi poklicne varnostne 
inženirje. 

Postavljam vprašanje: 
»Ali bo (in kdaj) pričela univerza v Ljubljani z rednim sistemom vzgoje in 

izobraževanja poklicnih varnostnih inženirjev na vseh treh stopnjah fakul- 
tetnega študija?« 

Dr. Stjepan Bunta, 
poslanec socialno-zdravstvenega zbora 

Na 6. seji socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije sem slišal 
odgovor na svoja poslanska vprašanja v zadevi modernizacije administracije 
v zdravstvu, ki ga je dal pomočnik sekretarja za zdravstvo tovariš Jože Piano. 

Deset dni pozneje sem prejel tudi pismeni odgovor. Na 6. seji zbora nisem 
postavljal dopolnilnih vprašanj, pridržal pa sem si pravico, da le-ta postavim 
naknadno, po sprejemu pismenega odgovora. Glede navedenega prosim za od- 
govore na naslednja vprašanja: 

1. Odgovor na drugo in zadnji del tretjega vprašanja, ki sem jih že zastavil, 
ker na 6. seji socialno-zdravstvenega zbora niti v pismenem odgovoru na ti 
vprašanji nisem dobil odgovora. 

2. Glede na dolgotrajnost priprav za prehod iz sedanjega sistema admini- 
stracije v zdravstvu na novi — strojni, katerega predpriprave so doslej že 
opravljene in katere v načrtu? 

3. Kdo vse je vključen v te predpriprave in kakšne naloge so posamezne 
institucije, forumi in posamezniki prevzeli? 

Na zastavljena vprašanja prosim tudi za pismeni odgovor. 
Ob tej priliki želim opozoriti, da sem pred več kot dvema letoma postavil 

poslanska vprašanja, nanašajoča se na ureditev travmatologije v SR Sloveniji, 
ter pozneje s skupino poslancev dosegel, da se ta problematika obravnava tudi 
na zboru. 

Ker do danes ta problematika ni bila obravnavana, štejem pa jo med še 
vedno izredno aktualno, prosim za pojasnilo — zakaj se toliko odlaša z izvršitvijo 
sklepa socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije in kdaj bomo pre- 
jeli gradivo za razpravo. 
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Dr. Tone Košir, 
poslanec socialno-zdravstvenega zbora 

Delavci, ki imajo v lasti zemljišče in so zaposleni v delovni organizaciji, 
nimajo pravice do otroškega dodatka, če presega davčna osnova za to zemljišče 
116 dinarjev letno na družinskega člana. Ta cenzus je v primerjavi s cenzusom 
dovoljenega mesečnega osebnega dohodka, ko ima delavec še pravico do otro- 
škega dodatka, precenjen več kot 60-krat. Delavci-kmetje se čutijo tako preveč 
zapostavljeni in prikrajšani. 

Postavljam poslansko vprašanje: 
Ali obstoja možnost, da se omenjeni cenzus spremeni v korist delavca, ki 

ima v lasti zemljišče? 
Prosim tudi za pismeni odgovor. 

Dr. Samo Pečar, 
poslanec socialno-zdravstvenega zbora 

Pred 3 leti je bila rekonstruirana cesta II. reda Zidani most—Rimske Toplice. 
Kljub težavnosti je bilo delo kvalitetno opravljeno, nedograjen pa je ostal 
dobrih 100 m dolg odsek ceste ob skali pri Velikem Širju. 

Odkar je bila rekonstruirana cesta zopet odprta za promet, so se na tem 
delu ceste dogodile že številne težke prometne nesreče. Zaradi tega je lani 
skupščina občin Laško opozorila na to cestni sklad SR Slovenije in cestno 
podjetje v Ljubljani. Dobila je takle odgovor (v povzetku): rekonstrukcija tega 
dela ceste je tehnično in finančno zelo zahtevna in zanjo' v dogledmem času ni 
denarja. Ker pa cestno podjetje ve, da je odsek nevaren, je namestilo ustrezne 
prometne opozorilne znake in se spričo tega nesreče ne bi smele več dogajati, 
če bi vozniki te znake upoštevali. Zato naj tudi milica bolj pazi na disciplino 
na tej cesti. 

Res je, da se nesreče ne bi smele več dogajati. Res pa je tudi, da je 
vendarle na tem delu ceste samo v zadnjih 12 mesecih bilo 6 težkih prometnih 
nesreč. Tri od teh so terjale vsaka po eno smrtno žrtev, poleg tega pa je bilo 
v vseh še 10 ljudi težko, 3 pa lahko poškodovanih. 

Ker sem kot krajevni zdravnik bil večkrat na kraju nesreče, nudil prvo' 
pomoč in žal tudi podpisoval mrliške dokumente, nekatere od ponesrečencev pa 
sem po nesreči tudi dalj časa zdravil, menim, da so nujni izdatnejši ukrepi, kot 
pa je le postavitev (res da kar petih) opozorilnih znakov, ob katerih pa se 
nesreče še vedno dogajajo. Dokončna ureditev tega dela ceste 'je gotovo zelo 
zahtevna, vendar pa bi se z razmeroma skromnimi sredstvi dal ovinek ublažiti 
vsaj toliko, da bi se izognili najhujšemu. Zato bi bilo treba gotovo znatno manj 
sredstev, kot pa je družba na tem delu ceste že utrpela škode. 

Zato prosim, da mi na prihodnjem zasedanju socialno-zdravstvenega zbora 
izvršni svet SR Slovenije obrazloži svoje stališče na naslednja vprašanja: 

Ali in kdo je poleg neprevidnih in nediscipliniranih voznikov v tem primeru 
vendarle še tudi soodgovoren za te hude nesreče in njih posledice? 

Ali smemo ob teh petih prometnih znakih še dalje z mirno vestjo dremati in 
čakati na nove nesreče in nove žrtve? 

Kdo je pooblaščen, da pristojne činitelje pokliče na odgovornost? 
Ali namerava glede tega vprašanja izvršni svet kaj ukreniti? 
Prosim tudi za pismeni odgovor. 
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PREDLOG SKLEPOV 

za uresničitev sklepov in priporočil za izpopolnitev sistema družbene skrbi 
za predvojne revolucionarje in borce NOV 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in na seji socialno- 
zdravstvenega zbora razpravljala o izvajanju sklepov in priporočil za izpopol- 
nitev sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV ter 

ugotovila : 

vse večji napredek in uspehe v skrbi za zboljšanje materialnega stanja pred- 
vojnih revolucionarjev in udeležencev NOV. Sistemsko so se pričela ta vprašanja 
urejati s sprejemom zvezne in republiških ustav, zveznih in republiških zakonov 
ter na njih temelječih ustreznih predpisov. 

Ker so osnovni problemi predvojnih revolucionarjev in udeležencev NOV 
še vedno in predvsem materialne narave, urejajo doslej sprejeti ukrepi v zvezi, 
republikah in občinah v večini primerov predvsem .ta vprašanja. 

S sprejemom sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije z dne 27. marca 
1968 se je povečala skrb za predvojne revolucionarje in udeležence NOV, kar 
se kaže predvsem: 

— s sprejemom zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o 
pokojninskem zavarovanju, ki ureja status tistih primorskih borcev, ki so 
stopili v NOV pred 13. 10. 1943; 

— s sprejemom republiškega: zakona o borcih za severno mejo 1918—1919; 
— s sprejemom republiškega zakona o prispevku za graditev stanovanj 

za udeležence NOV ter odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih 
s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV; 

— s sprejemom republiškega zakona o vojaških vojnih invalidih; 
— s sprejemom republiškega zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev 

fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih 
družinskih članov; 

— s sprejemom sklepa izvršnega sveta o določitvi osnove za odmero po- 
kojnin borcem NOV za leto 1969; 

— s sprejemom sklepa izvršnega sveta o pogojih in načinu podeljevanja 
republiških priznavalnin; 

— z dopolnitvami, občinskih odlokov o pogojih in načinu izplačevanja druž- 
beno-materialne pomoči (priznavalnin) zaslužnim občanom. 

Sklepi in priporočila Skupščine SR Slovenije za izpopolnitev sistema druž- 
bene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV se izvajajo, vendar se pri 
tem pojavljajo še nekateri problemi socialnega in materialnega položaja pred- 
vojnih revolucionarjev in udeležencev NOV, ki terjajo nujno rešitev in nepre- 
stano izpopolnjevanje sedanjega sistema družbene skrbi za to skupino ljudi. 
Osnovno izhodišče pri tem mora biti, da se obseg in raven varstva predvojnih 
revolucionarjev in udeležencev NOV ne smeta zmanjševati. Zato sprejema 
Skupščina Socialistične republike Slovenije na podlagi 150. člena ustave Socia- 
listične republike Slovenije naslednje 
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sklepe : 

1. Skupščina SR Slovenije bo: 
— do 30. 3. 1970 sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah republiškega 

zakona o vojaških vojnih invalidih. Zagotoviti je namreč treba, da invalidski 
prejemki (invalidski dodatek in družinska invalidnina) ne bodo manjši kot 
znaša minimalna starostna pokojnina za polno delovno dobo; 

— do 30. 3. 1970 glede na podaljšanje veljavnosti sedanjega sistema zbiranja 
sredstev za graditev stanovanj' za udeležence NOV, po potrebi sprejela na 
podlagi analize komisije za vprašanje borcev NOV, odlok o spremembi odloka 
o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev 
stanovanj za udeležence NOV; 

— do 30. 6. 1970 sprejela zakon o materialni družbeni pomoči zaslužnim 
občanom in predvojnim revolucionarjem ter udeležencem NOV. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo: 
— do 31. 1. 1970 sprejel sklep o uskladitvi pokojnin predvojnih revolucio- 

narjev in udeležencev NOV za leto 1970 na raven poprečnega osebnega dohodka 
zaposlenih udeležencev NOV, ki prejemajo borčevski dodatek, doseženega v letu 
1969; 

— do 1. 3. 1970 sprejel sklep o valorizaciji republiških priznavalnin glede 
na porast življenjskih stroškov; 

— do 1. 3. 1970 sprejel sklep o kriterijih za razdelitev dopolnilnih sredstev 
republike občinskim skupščinam z namenom, da se uresniči priporočilo Skup- 
ščine SR Slovenije o priznavalninah, ki jih podeljujejo občinske skupščine 
(Uradni list SRS, št. 10/65). 

3. Pristojni republiški organi morajo pri izdelavi predlogov predpisov s 
področja zdravstvenega ter invalidsko-pokojninskega zavarovanja upoštevati že 
doseženo raven varstva predvojnih revolucionarjev in udeležencev NOV. 

, 4. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo in republiški 
zavod za socialno zavarovanje bosta v sodelovanju z Zvezo združenj borcev 
NOV Slovenije — republiški odbor: 

— proučila do 30. 6. 1970 probleme zdravstvenega varstva tistih kmetov- 
borcev in njihovih družinskih članov, ki zaradi slabega zdravstvenega stanja, 
onemoglosti in starosti niso sposobni plačevati osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno varstvo po zakonu o zdravstvenem zavarovanju kmetov in izdelala tudi 
ustrezne predloge za rešitev teh problemov; 

— proučila do 30. 6. 1970 možnost uskladitve minimalnih pokojnin tistih 
borcev, ki so bili upokojeni s 1. 1. 1963 izven območja SR Slovenije in se 
naknadno preselili v SR Slovenijo glede na to, da je njihova pokojnina po 
predpisih republike, v kateri so bili upokojeni, znatno manjša od pokojnine 
udeležencev NOV, ki so bili upokojeni v SR Sloveniji; 

— proučila do 1. 6. 1970 zaradi Izboljšanja položaja vojaških vojnih invalidov 
NOV, ki nimajo statusa borca in katerih invalidnost preprečuje nadaljnjo za- 
poslitev, možnost za njihovo ugodnejšo upokojitev; 

— proučila do 1. 9. 1970 možnosti uskladitve pokojnin tistih udeležencev 
NOV, ki prejemajo pokojnino po 80. členu bivšega zakona o pokojninskem 
zavarovanju (borci brez delovne dobe); 

— proučila in pripravila do 30. 9. 1970 predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o dodatku zaposlenih udeležencem NOV in hkrati tudi 
način usklajevanja pokojnin udeležencev NOV; 

19 
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— pripravila do 1. 10. 1970 popis borcev NOV, ki naj se opravi hkrati s 
splošnim popisom prebivalstva. Pri tem je treba še posebej ugotoviti gmotni 
položaj tistih udeležencev NOV, ki so stopili v NOV po 9. 9. oziroma 13. 10. 1943. 

St.: 59-2/70 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 17. seji 12. februarja 
1970 obravnaval predlog sklepov za uresničitev sklepov in priporočil za iz- 
popolnitev sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV, 
ki jih je predložila Skupščini SR Slovenije komisija Skupščine SR Slovenije za 
vprašanja borcev NOV. 

Uvodoma je odbor ugotovil, da je o informaciji komisije Skupščine SR 
Slovenije o nekaterih pravnih in ekonomsko-socialnih vprašanjih varstva pred- 
vojnih revolucionarjev in udeležencev NOV razpravljal na 14. seji odbora 
22. decembra 1969, ko je obenem ugotovil, da so se nekatera vprašanja oziroma 
priporočila Skupščine SR Slovenije, sprejeta na seji skupščine 27. marca 1968 
medtem uspešno realizirala oziroma, da so v fazi realiziranja. Obenem je odbor 
na seji 22. decembra 1969 ugotovil, da pa vendarle še obstojajo nekateri 
problemi, ki bi jih kazalo pospešeno reševati. 

Izvršni svet je medtem na 21. seji 22. januarja 1970 sprejel sklep o do- 
ločitvi osnove za odmero pokojnin borcem narodnoosvobodilne vojne, s katerim 
se borcem narodnoosvobodilne vojne pred 9. septembrom 1943 oziroma 13. 
oktobrom 1943 in španskim borcem, ki jim je bila odmerjena pokojnina od 
nižje pokojninske osnove kot 1077 dinarjev, odmeri nova pokojnina od pokoj- 
ninske osnove 1077 dinarjev. 

Na seji 11. februarja 1970 pa je izvršni svet sprejel tudi sklep o dodelitvi 
sredstev občinskim skupščinam za priznavalnine borcem. 

Odbor je na podlagi obeh spreijetih sklepov ugotovil, da sta s tem dva 
izmed treh sklepov, ki sta navedena v predlogu dokumenta, ki ga predlaga 
komisija, že uresničena in s tem odpade potreba po njuni uvrstitvi v okviru 
sklepov v dokumentu, ampak naj bi se navedla v okviru ugotovitev o že spre- 
jetih zakonih in sklepih, s katerimi se uresničujejo priporočila Skupščine SR 
Slovenije iz leta 1968. 

Z vsebino predlaganih sklepov se odbor v celoti strinja. Izraženi pa so bili 
pomisleki, ah bo realno možno v predvidenih terminih sprejeti zakon o spre- 
membah in dopolnitvah republiškega zakona o vojaških vojnih invalidih, od- 
lok o spremembi odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s pri- 
spevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV kot tudi sklep o valorizaciji 
republiških priznavalnin glede na porast življenjskih stroškov. Odbor je mne- 
nja, naj se na seji zbora oceni realnost terminov, oziroma naj se postavijo drugi., 
kolikor tudi pri intenzivnem delu na pripravah in sprejemanju aktov ne bo 
možno uresničiti sklepov v času, kot je določen v predlogu sklepov. 

Pri podrobnem obravnavanju predloženega besedila odbor predlaga zboru, 
da sprejme naslednje spremembe: 

1. v okviru ugotovitev naj se za peto alineo na str. 2 predloga dodata dve 
novi alinei v naslednjem besedilu: 
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»— s sprejemom sklepa izvršnega sveta o določitvi osnove za odmero po- 
kojnin borcem narodnoosvobodilne vojne z dne 22. januarja 1970; 

— s sprejemom sklepa izvršnega sveta o dodelitvi sredstev občinskim skup- 
ščinam za priznavalnine borcem z dne 1. februarja 1970.« 

2. v sklepih pod točko 2, ki se nanašajo na izvršeni svet Skupščine SR Slo- 
venije, naj se črtata prva in tretja alinea. 

3. v sklepih pod tekočo številko 4 naj se v drugi alinei besedilo »upoko- 
jeni s 1. 1. 1963« spremeni tako, da se glasi: »upokojeni pred 1. 1. 1963«. 

Odbor predlaga zboru, da z upoštevanjem predlaganih sprememb sprejme 
predlagane sklepe komisije za vprašanja borcev NOV. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Rudija Rebeka. 

St.: 59-2/70 
Ljubljana, 12. 2. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
11. februarja 1970 obravnavala predlog sklepov za uresničitev sklepov in pri- 
poročil za izpopolnitev sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in 
borce NOV. 

V načelni obravnavi k predlogu sklepov ni bilo pripomb. 
Pri podrobnem obravnavanju predloženega besedila pa je komisija pred- 

lagala naslednje spremembe: 

K sklepu pod 2: 

a) Besedilo prve alinee se črta. 
V tej alinei postavljeni rok 31. 1. 1970 za izvršitev tam določene naloge ne 

prihaja v poštev, ker je že potekel; hkrati pa je bilo ugotovljeno1, da je izvršni 
svet predpis o uskladitvi pokojnin borcev NOV za leto 1970 že sprejel na svoji 
seji dne 22. januarja 1970. 

b) Na koncu zadnje alinee se besedilo »priporočilo Skupščine SR Slovenije 
o priznavalninah, ki jih podeljujejo občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 
10/65)« spremeni tako, da se glasi: »priporočilo Skupščine SR Slovenije o 
stalnih priznavalninah bivšim borcem NOV (Uradni Ust SRS, št. 10/65)«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi rabe pravilnega 
naslova akta, ki se na tem mestu omenja. 

K sklepu pod 4 : 

V drugi vrsti druge alinee se besedilo »upokojeni si. 1. 1963« spremeni 
tako, da se glasi: »upokojeni pred 1. 1. 1963«. 

Po pojasnilu predstavnika predlagatelja ne gre za borce, ki naj bi bili upo- 
kojeni prav na dan 1. 1. 1963, temveč za tiste, ki so bih upokojeni pred tem 
datumom. Zato je treba besedilo popraviti tako, da temu smislu ustreza. 

St.: 59-2/70 
Ljubljana, 12. 2. 1970 

19* 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 19. seji 
dne 24. februarja 1970 obravnavala amandmaje odbora za finance in proračun 
republiškega zbora Skupščine SR Slovenije k predlogu sklepov za uresničitev 
sklepov in priporočil za izpopolnitev sistema družbene skrbi za predvojne 
revolucionarje in borce NOV. 

Komisija je ugotovila, da je navedeni odbor glede sklepov pod točko 2 (da 
se črta prva alinea in glede sklepa pod točko 4 (da se v drugi vrsti druge alinee 
besedilo: »upokojeni s 1. 1. 1963« spremeni tako, da se glasi: »upokojeni pred 
1. 1. 1963«) sprejel enaka amandmaja kot komisija na svoji 18. seji dne 11. 
februarja 1970, zaradi česar komisija k tema amandmajema nima pripomb. 

Komisija tudi nima pripomb k amandmaju navedenega odbora, da se v 
okviru ugotovitev na drugi strani predloga dodata dve novi alinei. 

Komisija je sicer na svoji 18. seji dne 11. februarja 1970 predlagala amand- 
ma redakcijskega značaja k zadnji oziroma tretji alinei sklepov pod točko 2, 
ker pa je naknadno ugotovila, da je izvršni svet na svoji seji istega dne že 
sprejel sklep o dodelitvi sredstev občinskim skupščinam za priznavalnine 
borcem NOV, svoj amandma umika in soglaša z amandmajem navedenega od- 
bora, da se besedilo te alinee črta. 

St.: 59-2/70 
Ljubljana, 24. 2. 1970 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI DELEGATOV OBČIN 

zbranih na 4. zasedanju v Skupščini SR Slovenije 

— k osnutku sklepa in priporočila o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj 
komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji; 

— k predlogu zakona o varstvu narave in 
— k osnutku zakona o geodetski službi. 
Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnega delegata občine Logatec 

in mesta Ljubljane, so omenjene akte obravnavali na svojem četrtem zasedanju 
v Skupščini SR Slovenije dne 23. 1. 1970. V razpravi o osnutku sklepa in 
priporočila o komunalnem gospodarstvu so sodelovali: delegat mesta Ljubljane, 
ki je govoril tudi v imenu vseh ljubljanskih občin, ter delegata občin Krško in 
Nova Gorica. V razpravi o predlogu zakona o varstvu narave je sodeloval 
delegat občine Tolmin. V razpravi o osnutku zakona o geodetski službi pa so 
sodelovali delegati občin Ajdovščina, Brežice in Ilirska Bistrica. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v Skupščini SR Slovenije pošiljata overovatelja zapisnika, izvoljena na 
zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru Skupščine SR Slo- 
venije, da jih v smislu omenjenega določila ustavnega amandmaja kot pristojna 
zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče. 

V prilogi so pojasnila in odgovori predstavnikov predlagateljev, republiških 
organov ter institucij, ki so sodelovale pri izdelavi predlaganih aktov in priprav 
gradiva. 
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1. K osnutku sklepa in priporočila o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj 
komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji so bila izražena naslednja mnenja in 
stališča: 

Pozdravljena je bila pobuda Skupščine SR Slovenije, da daje komunalnemu 
gospodarstvu tak poudarek s tem, da daje ta vprašanja na dnevni red razprave 
v skupščini in da skuša skozi predlagana stališča in sklepe široko odpreti, vrata 
hitrejšemu in skladnejšemu- razvoju na tem področju. 

Ugotovljeno je bilo, da osnutek pravilno poudarja, da se sistem financiranja 
na tem področju težko uveljavlja, ker se počasi uveljavljajo stroškovne cene, da 
večina občinskih skupščin še ni predpisala etapne gradnje, da se z zakonom 
predvidena porazdelitev stroškov za urejanje stavbnega zemljišča ne izvaja in 
da občinske skupščine največkrat nimajo usklajenih programov razvoja komu- 
nalnih dejavnosti na svojem območju. Izraženo pa je bilo mnenje, da se naloge, 
ki so nakazane v sklepih tega materiala, premalo navezujejo na te osnovne 
ugotovitve in se reducirajo le na neke parcialne, manjše detajle, ki so sicer 
nujni, ne dajejo pa možnosti, da bi z razpravo komunalnega gospodarstva v tej 
prvi etapi prodrli globje v vzroke zaostajanja v razvoju komunalnega gospo- 
darstva. 

Ce dejansko želimo ugotoviti, zakaj nam sistem financiranja, kot je v 
predpisih določen, ne deluje, je nujno potrebno, da čimprej pridemo do ovred- 
notenja vseh potreb, ki se nam kažejo na področju komunalnega gospodarstva 
v Sloveniji in ki so v strokovnem smislu popolnoma znane. Tu ne gre za 
odpravljanje deficita v zvezi z vzdrževanjem komunalnih naprav, ampak za 
rekonstrukcije in za novogradnje na tem področju. Za konkretizacijo so bili 
navedeni nekateri podatki za področje mesta Ljubljane. Omenjeno je bilo, da 
ima Ljubljana sedaj v razpravi tri razvojne programe, od katerih sta dva 
temeljna, ker govorita o razvoju vodovoda in o razvoju kanalizacije v obdobju 
1970/78. Iz teh razvojnih programov izhaja, da bi za to obdobje potrebovali 
skoraj 25 milijard starih dinarjev, kar znese letno 3 milijarde starih dinarjev. 
Ce se postavimo na stališče, da bi morali to financirati, predvsem iz dveh 
osnovnih virov, to je lastne akumulacije teh komunalnih delovnih organizacij 
in iz bančnega kapitala, pomeni, da bi morah letno dajati iz bančnega kapitala 
1 milijardo in pol samo za razvoj teh dveh vej na področju Ljubljane. Če torej 
govorimo o kapitalu, potem bi morali dejansko priti do podatkov, kakšen 
kapital bi bil potreben, če hočemo naše komunalno gospodarstvo spraviti v 
sistem financiranja, o katerem se govori v tem osnutku. Zato bi morah na tem 
področju postaviti kot osnovno nalogo, da vsaj v naslednji, etapi razprav o 
komunalnem gospodarstvu pridemo do popolnega ovrednotenja, in to tako na 
nivoju republike kot tudi na nivoju temeljnih družbeno-političnih skupnosti, 
kaj pravzaprav potrebujemo za nek normalen razvoj komunalnega gospodarstva. 

V zvezi z ugotovitvijo, da občine ne sprejemajo programov etapne gradnje, 
je bilo omenjeno, da tega ne delajo ne zato, ker nočejo, ampak zato, ker 
materialno ne zmorejo. V Ljubljani je bilo npr. več primerov, da so bih predlogi 
programov pripravljeni, vendar pa bi se morala občina odpovedati vsej porabi 
v kulturi in šolstvu in vsa sredstva prenesti v to, da podpre program etapne 
izgradnje na tem. področju. Treba je torej ugotoviti in ovrednotiti, kaj tak 
razvoj dejansko pomeni za občinske proračune. 
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V zvezi z vprašanjem stroškovne cene in zahteve, da mora ta biti izraz 
programov posameznih vej, je bilo ugotovljeno, da je taka orientacija v osnutku 
pravilna. Vendar pa se postavlja vprašanje, zakaj takih programov ni. Na to 
vpliva vrsta dejavnikov izven komunalnega gospodarstva. Organizacije, ki 
potrebujejo komunalne usluge, namreč marsikdaj ne poznajo svojih razvojnih 
potreb po teh uslugah. Realen program pa lahko naredi samo organizacija, ki 
ima dobro razvojno službo in ki je povezana s strokovnjaki, ki poznajo tudi 
bančni sistem. Tu pa bi bilo potrebno razmišljati o večjem regionalnem sode- 
lovanju, predvsem zaradi tega, ker smo danes v taki fazi izgradnje komunalnih 
naprav, da moramo govoriti o regionalnih rešitvah, ne pa več o ožjih, lokalnih, 
občinskih. Take regionalne rešitve pa zahtevajo tudi večje regionalno sode- 
lovanje gospodarskih organizacij in tudi večjo razvojno službo. Bilo bi torej 
potrebno, da poleg razčiščenih materialnih osnov pridemo na višjo stopnjo 
organizacije na področju komunalnega gospodarstva. 

Ena od pripomb na predložene osnutke stališča priporočil je bila tudi v tem, 
da osnutek ne obravnava pr avilno razmerij a komunalnega gospodarstva do 
federacije oziroma federacije do komunalnega gospodarstva. Iz osnutka izhaja, 
da je usmerjanje te dejavnosti skoraj neodvisno od federacije. Iz razprav v 
zadnjem času pa je videti, da to ni točno, posebno če govorimo o oblikovanju 
komunalne zemljiške politike, o prispevku na uporabo mestnega zemljišča in 
o stroškovnih cenah komunalnih storitev, o možnosti zamrznjenja itd. Zato bi 
bilo treba postaviti v ta sklep in priporočilo nekoliko drugačno trditev, da ta 
odvisnost obstoja, da pa bi si bilo potrebno prizadevati, da v prihodnje dejansko 
za komunalno gospodarstvo v celoti odgovarja občina in da to tudi sistemsko 
in drugače spada v pristojnost občinskih skupščin. Povsem nelogično je, da bi 
npr. federacija z nekim zamrznjenjem cen na sebe prevzela obvezo-, da bo 
Ljubljana čez 7 let ostala brez vode. Kolikor pa dejansko federacija prevzame 
obvezo, da razpolaga s pravicami glede urejanja teh stvari, bi morala potem 
seveda prevzeti tudi obvezo, da urejuje taka vprašanja. 

Konkretno pa je bilo omenjeno, da bi se moral v prihodnje zajemati s 
prometnim davkom od nepremičnin in pravic špekulativni dobiček od pre- 
prodaje oziroma prodalje zemljišča, ki je komunalno urejeno-, ker bi s tem lahko 
ustvarili določen kapital, ki bi ga namenih za financiranje komunalne oprem- 
ljenosti stavbnega zemljišča. 

Nadalje je bilo opozorjeno na financiranje komunalnih objektov v mestih in 
naseljih, ki imajo širši, regionalni karakter. Sem spadajo zlasti ceste vpadnice, 
ki jih je npr. v Ljubljani treba kompleksno rekonstruirati, kar bi stalo okrog 
20 milijard starih dinarjev. 

Proučiti bi bilo treba tudi obresti od poslovnega sklada komunalnih delovnih 
organizacij. Te se v Ljubljani na primer zbirajo v posebnem delu kreditnega 
sklada banke in se izrecno namenjajo samo za kreditiranje temeljnih komu- 
nalnih objektov. Te obresti od poslovnega sklada bi bilo potrebno še naprej 
ohraniti v tej ah drugačni obliki in jih seveda priznavati kot stroške v strukturi 
cen. 

Ugotovljeno je tudi bilo, da se osnutek sklepa nanaša le na tisti del ko- 
munalnega gospodarstva, ki je tesno povezan z izgradnjo stanovanjskih sosesk, 
oziroma da v celotnem materialu področje komunalnega gospodarstva ni obrav- 
navano kot celota, kot integralno gospodarstvo, ki daje osnovo življenja celot- 
nemu mestu oziroma naselju. Zato bi bilo treba v bodočih nalogah republiških 
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organov pokazati na potrebo, da se v nadaljnjih obravnavah dejansko podpre 
razvoj vseh vej komunalnega gospodarstva. 

Omenjeno je bilo, da se v osnutku ugotavlja, da obstoječe zakonodaje na 
tem področju ne kaže bistveno spreminjati. Ustrezneje bi bilo, če bi napisali, da 
jo kaže prilagajati, dopolnjevati in izpopolnjevati. Predvsem bi bilo to potrebno 
na področju produktivne komunalne potrošnje, kjer je še vrsto odprtih vprašanj, 
ki zahtevajo zakonske ureditve, na primer glede amortizacije, obnavljanja, 
upravljanja, graditve itd. Razen tega gre tudi vprašanje statusa in financiranja 
mestnih ulic in financiranja upravljanja mestnega zemljišča. Tudi področje 
komunalne zemljiške politike ima po mnenju v razpravi še mnogo vrzeli. Na 
komunalnem področju dejansko ni popolnoma razčiščena tudi situacija glede 
financiranja razširjene reprodukcije. Ni zadosti, da se samo sklicujemo na 
nujnost stroškovnih cen ter na srednjeročne in dolgoročne programe, treba je 
tudi dejansko najti pot za oblikovanje komunalnega kapitala. Vprašanje je 
tudi., ah je res nujno, da tako strogo vežemo prispevek za uporabo mestnega 
zemljišča na ožji gradbeni okoliš. 

V osnutku se govori tudi o nalogah izvršnega sveta v zvezi z raziskovalnim 
delom. Opozorjeno je bilo na nevarnost, da se ta stvar lahko deformiral. Zato bi 
kazalo dati večji poudarek temu, da se dejansko organizira neko sistematično 
raziskovalnof-pospeševalno delo na tem področju, ki mora kompleksno obrav- 
navati vprašanja ekonomske, tehnične in pravne narave. Glede strokovnega 
dela pa bi morali dati potreben poudarek tudi temu delu v okviru komunalnih 
delovnih organizacij v ožjem in v regionalnem smislu. Z neko monopolno 
institucijo namreč vprašanja razvojnih programov ne moremo rešiti. 

V zvezi z zakonom o prispevku na mestno zemljišče je bilo izraženo mnenje, 
da bi bilo treba dokončno razčistili, ali je potrebno vključiti med spremembe, 
ki se pripravljajo, tudi pojem ožji gradbeni okoliš. Smisel prispevka za ureditev 
mestnega zemljišča je namreč v tem, da se za zemljišče, ki je komunalno' 
urejeno, plačuje prispevek. Danes pa se je ta prispevek v nekem smislu 
izrodil v neko vrsto davka. Vsekakor pa ta prispevek nima vsebinske povezave 
z vsebino ožjega gradbenega okoliša, kot je ta definiran v zakonu o nacionali- 
zaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč. Zato se smatra, da bi bilo po- 
trebno, da se te predpise spremeni in sicer tako, da se prispevek na uporabo 
mestnega zemljišča lahko uvede za vsako komunalno urejeno naselje, ne pa 
zgolj za mesta. Verjetno bi bilo ob tem tudi razmisliti o samem nazivu tega 
prispevka. Mogoče bi ga imenovali prispevek za uporabo stavbnega zemljišča, 
ker dejansko gre za stavbno zemljišče, ali pa kar komunalni prispevek. (Delegat 
mesta Ljubljana in ljubljanskih občin.) 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je tako v zakonu o prispevku za urejanje 
mestnega zemljišča, kot v zakonu o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča 
predvideno, da nastopajo v izgradnji komunalnih naprav trije partnerji: občina, 
investitor in komunalna delovna organizacija. Občina je po ustreznih predpisih 
zadolžena, da financira objekte kolektivne komunalne potrošnje, komunalne 
organizacije so dolžne zagotoviti sredstva za financiranje ostalih naprav indi- 
vidualne komunalne potrošnje, investitor pa je dolžan zagotoviti le del sredstev 
za odkup zemljišča, sorazmerni del stroškov za izdelavo urbanistične dokumen- 
tacije, odškodnino za zemljišče in morebitna odškodnina za objekte na zemljišču. 
Ta sistem financiranja prav gotovo nima tistega vpliva na ekonomiko gradnje, 
ki bi ga želeli, ker stimuhra dostikrat individualno gradnjo, na drugi strani pa 
sili občino in komunalne delovne organizacije, da vlagajo v tako redko zazidavo 



296 Priloge 

velika sredstva, s katerimi pa imajo relativno majhen uspeh oziroma obsežejo 
zelo malo prebivalcev. Sistem financiranja stanovanjske izgradnje prav tako 
stimulira gradnjo individualnih hiš, saj se delovni organizaciji veliko bolj 
izplača dati zaposlenemu nekaj milijonov kredita, kot pa odkupita najemno 
stanovanje. Vse to nujno pelje k večjemu obsegu individualne gradnje, k nera- 
cionalnemu izkoriščanju zemljiških površin in k velikim stroškom za urejanje 
komunalnih naprav za objekte družbenega standarda. V takšnem sklopu finan- 
ciranja komunalnih naprav predstavlja prispevek za uporabo mestnega zemljišča 
minimalno postavko v skupnih stroških in z njim ne dosegamo namena 
zakona o uporabi mestnega zemljišča. Ob taki vlogi prispevka za uporabo 
mestnega zemljišča se postavlja vprašanje, ali ne bi kazalo del tega prispevka 
nameniti tudi za vzdrževanje komunalnih naprav, ne glede na to, bi kazalo 
republiški zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča uporabiti tako, da 
bi občinske skupščine lahko bolj samostojno določile prispevek za vse kategorije 
zavezancev glede na njihovo poslovao dejavnost, pri čemer bi rentabilna de- 
javnost, ki ima najugodnejšo lokacijo', plačevala višji prispevek. Znano je, da 
so investicije v komunalno gospodarstvo v primeri z ostalimi investicijami 
v velikem zaostanku. Vse to poraja velike probleme, ki jih bo vse bolj čutilo 
samo gospodarstvo1, saj omogoča komunalna dejavnost osnovne pogoje za ne- 
moten razvoj ostalih dejavnosti. Nagel razvoj gospodarstva postavlja velike 
potrebe po osnovnih komunalnih napravah, kar terja tudi vedno višjo stopnjo 
organizacije ter dodatna vlaganja v komunalno gospodarstvo. To pa pomeni, da 
je treba sedanji problem financiranja komunalnega gospodarstva v osnovi 
spremeniti. 

V zvezi s tem bi bilo potrebno angažirati tudi dodatna sredstva, zlasti na 
ta način, da bi banka zagotavljala kredite, ki bi morah biti glede na specifično 
dejavnost mnogo ugodnejše kot za ostale panoge. Pri tem bi bilo treba poiskati 
rešitve, ki bi zavezovale banke, da izločujejo del sredstev za kreditiranje komu- 
nalnega gospodarstva, hkrati pa bi bilo vredno razmisliti tudi o tem, da bi 
delovne organizacije izločale določen procent, kot na primer pri energetiki, za 
investicije v primarne komunalne naprave. Za premostitev ostalih problemov 
pa bi bilo potrebno urediti vprašanje kreditiranja in financiranja izgradnje 
komunalnih naprav s pomočjo razpoložljivih sredstev, ki se vsako leto zbirajo 
od anuitet bivšega republiškega stanovanjskega sklada. Ta kapital je danes 
zbran pri kreditnih bankah in bi ga bilo treba usmeriti v še večji meri za 
potrebe stanovanjskega oziroma komunalnega gospodarstva v Sloveniji, če 
nočemo, da bi imeli še več odprtih problemov, ki bi nam v perspektivi po- 
vzročile velike težave. (Nova Gorica.) 

Ugotovljeno je tudi bilo, da se na terenu pogostokrat pojavljajo problemi, 
po kakšnem kriteriju naj se odmeri odškodnina, kadar je potrebno neko 
zemljišče nacionalizirati oziroma ga uporabiti za zadovoljevanje širših družbenih 
potreb. Ker so v praksi kriteriji za odmerjanje odškodnine zelo različni, bi bilo 
treba najti in čimprej izdelati kriterije oziroma modele, ki bi onemogočali 
ocenjevanje višine odškodnine predvsem po subjektivni presoji in bi postavih 
trdno podlago za določanje pravične odškodnine. (Krško) 

2. K predlogu zakona o varstvu narave 
Na predlog delegata občine Tolmin, ki so ga podprli vsi prisotni delegati 

na zasedanju, razen delegata občine Jesenice, ki je glasoval proti, in delegata 
občine Radlje ob Dravi, ki se je pri glasovanju vzdržal, je bil sprejet. 
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PREDLOG ZA SPREMEMBO OZIROMA DOPOLNITEV (AMANDMA) 
11. ČLENA PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU NARAVE, KI SE GLASI: 

Na koncu prvega odstavka 11. člena se za piko doda besedilo: 
»S tem. aktom se določijo tudi viri sredstev za financiranje zavarovanja ter 

namen in način uporabe teh sredstev.« 

Obrazložitev : 

2e doslej so bili izdani številni akti. o zavarovanju, ki pa se niso izvajali 
prav zaradi tega, ker niso bila zagotovljena potrebna sredstva. Tu gre najprej 
za določitev virov sredstev za samo izvajanje zavarovanja. Ker pa bodo v teh 
aktih določene tudi nekatere prepovedi in omejitve, se postavlja vprašanje, 
ali so zgolj občani, ki živijo na teh območjih, dolžni nositi stroške, ki nastanejo 
zaradi teh prepovedi in omejitev. Zato je prav, da je v zakonu navedeno, da 
občina in republike zagotavljajo sredstva za izvajanje varstva, Ce se to ne 
določi že z aktom o zavarovanju, bo pozneje okrog tega mnogo težav, ker ne bo 
jasno, kdo naj zagotovi in kakšna sredstva je treba zagotoviti za te potrebe. 
Ce torej ta pogoj ne bo izpolnjen, bo akt o zavarovanju največkrat ostal na 
papirju. 

3. K osnutku zakona o geodetski službi 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da v občinah podpirajo osnutek tega zakona 
ter pozdravlja namero, da se to področje zakonsko uredi, V zvezi s konkretnimi 
določbami pa so bila izražena naslednja mnenja: 

Izraženo je bilo mnenje, da določbe tretjega odstavka 18. člena posegajo 
v samoupravne pravice občinske uprave. Zato je bilo predlagano, da bi se iz 
predloga zakona tretji odstavek v celoti črtal in smiselno temu tudi določba 
33. člena, kjer se govori, da mora biti sistemizacija in imenovanje poslano v 
mnenje pristojnemu sekretariatu. (Ilirska Bistrica) 

Predlagano je bilo, naj bi se 19. člen osnutka v zadnjem odstavku dopolnil 
v tem smislu, da občinska skupščina lahko določi cene za storitve iz 18. člena, 
če te storitve opravlja občinski upravni organ za geodetske zadeve. To dopol- 
nitev se utemeljuje s tem, da bodo v manjših občinah upravni organi za 
geodetske zadeve še naprej opravljali storitve iz 8. člena osnutka zakona, ker 
njihov obseg ni tak, da bi bilo potrebno ustanavljati posebno geodetsko delovno 
organizacijo. Sam osnutek pa ne daje možnosti zaračunavanja teh uslug, kot 
to stori geodetska delovna organizacij a. Res je sicer, da tega osnutek zakona 
izrecno ne prepoveduje, očitno pa bi ravnah napak, če bi občane usmerjali za 
še tako majhne usluge iz 8. člena tega osnutka v kraje, kjer bodo delovale 
geodetske delovne organizacije, ker bi jim s tem povzročali občutne stroške, 
nepotrebno zamudo časa, usluge pa bi bile zaradi oddaljenosti službe soraz- 
merno drage. V zakonu o taksah je sicer določeno, da se za snemanje in vriso- 
vanje sprememb v načrtih in za izračunavanje površine parcel, ki se opravijo na 
izrecno zahtevo stranke, plača 18 din za vsako porabljeno delovno uro. Izraženo 
pa je bilo mnenje, da to ne more biti cena za vse usluge iz 8. člena tega osnutka 
in da je zato treba ustrezno dopolniti osnutek. (Ajdovščina) 

Izraženo je bilo mnenje, naj se 22. člen osnutka dopolni v tem smislu, da 
lahko mehanografsko vzdrževanje že nastavljenega katastrskega aparata oprav- 
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lja tudi zavod za statistiko SR Slovenije. Poudarjeno je bilo, da se pri zavodu 
za statistiko že mehanografsko vzdržuje katastrski operat za okrog 2,5 milijona 
parcel. Kolikor bi geodetski zavod SR Slovenije prevzel isti sistem, kot je 
uveden pri zavodu za statistiko SR Slovenije in bi že plačane in nastavljene 
kartice prevzel od zavoda za statistiko, bi bil ta dodatek nepotreben. Kolikor 
pa bi geodetski zavod opravljal mehanografska dela po drugem sistemu, bi 
verjetno morale vse občine, ki imajo omenjeni operat že mehanografsko na- 
stavljen, plačati ponovno nastavitev, kar bi stalo npr. za občino Brežice od 6 
do 10 milijonov starih dinarjev. Predlagano je tudi bilo, naj bi prehod na novi 
sistem bil postopen; začeli naj bi pri katastrskih občinah, ki imajo veliko letnih 
sprememb in kjer je nova nastavitev cenejša od izpeljave, kot je slučaj pri 
preklasifikaciji in reviziji kultur. (Brežice) 

Overovatelja zapisnika 4. zasedanja delegatov občin: 1. Drago Jurkar, 1. r., 
2. Feri Jalševec, 1. r. 

St.: 36-36/70 
63-19/70 

021-75/70 
Ljubljana, 29. 1. 1970 , 

POVZETEK OBRAZLOŽITEV, ODGOVOROV IN POJASNIL PREDSTAVNI- 
KOV PREDLAGATELJEV IN ORGANOV TER INSTITUCIJ, KI SO SODELO- 

VALE PRI IZDELAVI PREDLOGOV AKTOV IN GRADIVA 

1. K osnutku sklepa in priporočila o komunalnem gospodarstvu: 

V sklepih in priporočilih Skupščine SR Slovenije o ukrepih in nalogah 
za nadaljnji razvoj stanovanjskega gospodarstva in stanovanjske reforme iz 
decembra leta 1967 je bilo republiškemu sekretariatu za urbanizem naloženo, 
naj izdela analizo delovanja sistema komunalnega gospodarstva. V razpravi 
o tej analizi sta pristojna odbora ugotovila, da komunalno gospodarstvo zaostaja 
za razvojem ostalega gospodarstva. To nam delno lahko ilustrira podatek, da so 
se investicije v gospodarstvu od leta 1965 do 1968 povečale za 114,4'%, 
investicije v komunalne dejavnosti pa le za 6,1 »/o. Nerazvitost in zaostajanje 
komunalnega gospodarstva bosta slej ko prej začela ovirati nadaljnji razvoj 
gospodarstva, posebno pa stanovanjske izgradnje. 

Da bi se s problematiko seznanila tudi neposredno in da bi preverila 
zaključne analize, sta odbora formirala komisijo, ki je obiskala več občinskih 
skupščin in razpravljala z vsemi dejavniki v komunalnem gospodarstvu o pro- 
blemih, ki se tu pojavljajo. Na osnovi poročila skupine poslancev in sklepov 
analize, ki so bile v teh razpravah v celoti potrjeni, sta odbora menila, da bi 
bilo potrebno sprejeti določene ukrepe, ki bi na tem področju spodbudili in 
pospešili razvoj ter realizacijo načel postavljenih z reformo. 

V dosedanji razpravi so bila največje pozornosti deležna vprašanja zakono- 
dajne politike in njenega izvajanja ter z njo povezanega sistema financiranja in 
organizacije komunalnih delovnih organizacij. Zakonodajna politika temelji na 
načelu, da naj politiko komunalnega gospodarstva v največji možni meri do- 
ločajo, organizirajo in izvajajo samoupravni dejavniki v občini; zvezna, posebno 
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pa republiška zakonodaja pa naj določata le okvire te politike. Republiški zakoni 
dajejo občinskim skupščinam možnost, da aktivno vodijo politiko razvoja ko- 
munale, poleg tega pa jim dajejo na razpolago vrsto instrumentov, od urba- 
nističnih načrtov do predpisovanja etapne gradnje, s pomočjo katerih lahko 
razvijajo komunalo v skladu s svojimi potrebami in materialnimi možnostmi. 
Res pa je, da samoupravni, dejavniki v občinah vseh možnosti, ki jim jih je 
republiška zakonodaja prepustila, niso mogli izkoristiti v dovolj veliki meri, 
ker v nobenem sprejetem zakonu niso bili v zadostni meri ustvarjeni, mate- 
rialni pogoji za realizacijo z zakoni postavljenega sistema. 

Poseben problem predstavlja zemljiška politika. Pri prometu z zemljišči 
se uveljavlja tržna cena, ob tej pa vrsta špekulacij s strani posameznikov in 
delovnih ter tudi drugih organizacij. Ker se cene zemljišč tako rekoč prosto 
oblikujejo, so dokaj visoke, diferencialna renta, ki bi jo skupščine oziroma 
organizacije za urejanje zemljišč lahko vlagale v urejanje zemljišč, pa se preliva 
na druga področja. V skupščini se je že pričela razprava o predlogu za izdajo 
zakona o natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska 
stavbna zemljišča, ki naj špekulacijo na tem področju zavre. Samoupravni 
dejavniki v občinah samostojno določajo obseg virov za financiranje enostavne 
in razširjene reprodukcije komunalnih objektov in naprav. Pri odločanju o 
višini teh virov pa često prihaja do konfliktnih situacij, ker so na eni strani 
realne potrebe, na drugi pa interes, da se v čim večji meri zavaruje življenjski 
standard občanov. Zato je na primer prispevek za uporabo mestnega zemljišča 
nizek, čeprav bi ga marsikje lahko povečali in mu s tem dali dejansko tisto 
vlogo, ki naj bi jo imel po republiški zakonodaji kot vir financiranja gradnje in 
rekonstrukcije kolektivne komunalne potrošnje. 

Prav tako bi si morali prizadevati, da komunalne in delovne organizacije, 
ki opravljajo komunalne storitve individualne potrošnje, čim prej usposobimo 
za to, da bi s cenami krile enostavno reprodukcijo in mogle odplačevati anuitete 
bančnih kreditov za razširjeno reprodukcijo, danih pod primernimi pogoji. 
Proces prehajanja na stroškovne cene za komunalne terjatve je prepočasen, 
čeprav se pri tem v zadnjem času opaža pozitivne premike. Seveda pa bi morale 
imeti tako občinske skupščine, kot komunalne delovne organizacije za izvajanje 
z reformo in z resolucijo IX. kongresa Zveze komunistov začrtane politike 
solidno izdelane dolgoročne in usklajene programe razvoja komunalnih de- 
javnosti. Tarife oziroma cene ter ne dovolj velika in iz leta v leto se spremi- 
njajoča proračunska sredstva omogočajo v mnogih primerih komaj obstoj, ne 
pa izboljšanje ekonomskega položaja komunalnih delovnih organizacij. Po>- 
manjkanja pošlovno-tehničnega sodelovanja ter integracija v občinskem, pa tudi 
v medobčinskem merilu na tem področju ne bi smeli več dopuščati, saj je to 
tudi eden od vzrokov trenutnega stanja komunale. 

Na nesorazmeren razvoj komunale v veliki meri vpliva tudi nezadostna 
udeležba bančnih sredstev. Pri komunalnih investicijah primarne narave je 
poleg ostalih specifičnosti tudi ta, da morajo biti v času, ko se grade, predi- 
menzionirane, ker se gradijo za daljše obdobje in za neznano število potrošnikov. 
Takim investicijam bi ustrezali dolgoročni bančni krediti z nizko obrestno mero. 
Ker pa je povpraševanje po bančnih kreditih tudi z visokimi obrestmi veliko, 
je komunalno področje za banke s komercialnega vidika nezanimivo. Z dolo- 
čenimi ukrepi, kot je na primer beneficiranje obresti in utrditev ekonomskega 
položaja komunalnih delovnih organizacij, bi. bilo potrebno omogočiti, da bi se 
komunalna dejavnost v večji meri pojavila kot povpraševalec po bančnih 
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kreditih. Cim bolj bomo krepili finančno moč komunalnih delovnih organizacij, 
tem prej lahko pričakujemo, da se bo na osnovi sodelovanja ustvaril komunalni 
kapital, ki bo spodbujal poslovne banke k stalnemu finančnemu sodelovanja na 
osnovi dolgoročnih koncepcij razvoja komunale. 

V razpravah je bilo poudarjeno, da sedanjega pravnega sistema v komu- 
nalnem gospodarstvu ne kaže bistveno spreminjati, saj so se pri njegovi reali- 
zaciji pokazali določeni uspehi. Potrebno ga je utrjevati in dopolnjevati ter 
uvesti v njegovo izvajanje več enotnosti in reda. Za odpravo disproporcev v 
razvoju komunale bodo potrebni še veliki napori vseh dejavnikov, ki na tem 
področju delujejo. 

Izraženo pa je bilo tudi mnenje, da je predloženo gradivo preozko v svojih 
hotenjih in preskromno v svojih zahtevah. Osnovna vsebina tako nalog kot 
priporočil namreč odstopa od ugotovitev in problemov, ki jih gradivo v začetku 
navaja. Uvodni del priporočil ima pomembno težo, medtem ko so priporočila 
in naloge, ki jih skupščina s tem dokumentom nalaga, z njim v nesorazmerju in 
v bistvu predstavljajo zelo kratkotrajni akcijski program. Tako si npr. vrsta 
priporočil in neposrednih nalog, ki so naslovljene na različne organe in tudi na 
občinske skupščine, dejansko prizadeva samo priporočiti, da naj se obstoječi 
zakoni dosledneje izvajajo. 

Izražena je bila potreba, da bi gradivo, ki je bilo predloženo skupščini, 
skušali v nadaljnjih razpravah oblikovati in dopolniti tudi kot eno izmed iz- 
hodišč za srednjeročni in dolgoročni plan razvoja naše republike. Težiti bi 
morali k temu, da se pripravi koncept modernega komunalnega gospodarstva. 
Pri tem je bilo opozorjeno na izredno razdrobljenost ter'kadrovsko, materialno 
in organizacijsko šibkost tega dela našega gospodarstva in to v trenutku, ko 
urbanizacija intenzivno napreduje. Praksa kaže, da ne bomo mogli več dolgo 
ostati brez dobre organizacije na tem področju in da bomo morali v najkrajšem 
času preiti na uvajanje sodobnih stroškovnih in ekonomskih odnosov, da bi 
komunalno gospodarstvo dejansko dobilo možnost, da se znotraj sebe organizira 
in usposobi za prevzemanje velikih regionalnih nalog. 

2. K predlogu zakona o varstvu narave: 

Poudarjeno je bilo, da gre za zakon, za katerega je naša javnost posebno 
zainteresirana, ker je živo kazalo ves čas razprav in priprav za izdajo tega 
zakona. To je tudi omogočilo, da so bile upoštevane mnoge pobude javnosti, 
predvsem strokovne. 

Predlog zakona o varstvu narave predstavlja kompromis med tem, kar bi 
po mnenju strokovnjakov in strokovnih služb morah urediti na širšem področju 
urejanja narave in človekovega okolja in med tem, kar je v današnjih razmerah 
in možnostih mogoče storiti. Vzporedno z razvojem ideje o nujnosti urejenega 
prostora oziroma s področjem regionalnega prostorskega planiranja je tudi 
varstvo narave preraslo iz nekdanjih zgolj ljubiteljskih in amaterskih želja v 
gospodarsko pomembno dejavnost. To še zdaleč ni več interes ozkega kroga 
ljudi, temveč zadeva vse naše kulturne in družbene skupnosti. 

Dosedaj je bilo varstvo narave urejeno z zakonom o varstvu kulturnih 
spomenikov in prirodnih znamenitosti iz 1958. leta. Del zakona o varstvu kul- 
turnih spomenikov je bil pozneje zamenjan z novim zakonom, materialne 
odločbe, ki se nanašajo na varstvo naravnih znamenitosti, pa so veljavne še 
danes. Gradnja, urbanizacija in drugi škodljivi posegi v naravo zavzemajo danes 
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že takšnjo stopnjo, da je nujna družbena intervencija, da se okrepi varstvo 
narave, da se sinhroniziraj o gospodarski in gradbeni posegi v naravo in da 
ohranimo naravne znamenitosti in posebnosti naše krajine. Družbena inter- 
vencija ob sedanji pravni ureditvi ni bila mogoča, ali vsaj ni mogla biti učin- 
kovita in to predvsem iz naslednjih razlogov: 

1. Varstvo narave obravnavajo sedaj veljavni predpisi tako, da ne upošte- 
vajo načrtnega razvoja ter urejanja prostora in njegove potencialne opredelitve, 
kakor to določajo regionalni prostorski in urbanistični plani. Odločujoča vloga 
občinske skupščine pri oblikovanju politike gospodarjenja s prostorom, kakor 
smo jo v zadnjih letih organizirano razvijali, v teh predpisih ni prisotna. 

2. Obstoječi predpisi niso določili metodologije za valorizacijo posameznih 
območij glede stopnje varstva in družbenega varstva. Praktično določanje je 
zato slonelo le na subjektivnih ocenah, bilo je mnogokrat sporno in zato1 ni dalo 
zadovoljivih rezultatov. 

3. Služba varstva narave sloni le na nekaterih zavodih za spomeniško 
varstvo, njena kadrovska podlaga je šibka, materialnih sredstev je malo, posebno 
še za večje varstvene akcije. Zato služba tudi ne dela permanentno in je brez 
dolgoročnega programa. 

4. Na podlagi omenjenega zakona je bilo sicer izdanih vrsto zavarovalnih 
aktov, vendar brez vsake materialne obveznosti za organ, ki je varstveni akt 
izdal. Zaradi tega so v praksi ti varstveni akti ostali zgolj lepa ideja in velikokrat 
le formalna skrb naše družbe, da se narava zavaruje. Celo triglavski narodni 
park ni npr. urejen niti v tako minimalnem obsegu, da bi bile označene meje na 
terenu, je še vedno brez čuvajske službe in brez vseh tistih običajnih označb, ki 
jih v svetu normalno srečujemo. 

5. Posebna slabost obstoječega republiškega zakona o varstvu prirodnih 
znamenitosti je tudi v tem, da neposredno velja za vse republiško področje in da 
ne daje občinam nobenih neposrednih možnosti, da s svojimi, odloki zavarujejo 
dele narave in naravne znamenitosti. 

Predlog zakona temelji na naslednjih načelih: 
— Varstvo narave naj se razglasi v skladu z ustavo za dejavnost, ki je za 

republiko posebnega pomena. 
— Izhodišče za varstvo narave je interes človeka, ki mu narava služi za 

njegove biološke, gospodarske, kulturne, rekreacijske in druge potrebe. Zato je 
dolžnost ne le organov za varstvo narave, marveč vseh delovnih in drugih 
organizacij ter organov in občanov, da varujejo naravo v skladu z določbami 
tega zakona. 

— Izdelati je treba strokovno metodologijo, na tej osnovi valorizirati po- 
krajino in izvesti kategorizacijo vseh spomeniško varstvenih območij. 

— Spomeniška služba po predlogu zakona se organizira pri republiškem 
sekretariatu za urbanizem, s tem, da se posamezne strokovne zadeve dodelijo 
specializirani spomeniški ali drugi organizaciji. Na občinski ravni se ta služba 
organizira pri upravnem organu za urbanizem s tem, da strokovne zadeve s 
tega področja opravlja delovna organizacija, ki jo za to s posebnim sklepom 
pooblasti občina oziroma več občin, če gre za skupni strokovni organ. 

— Po tem predlogu je republiški zakon zgolj okvirni zakon, v katerem so 
opredeljena glavna načela, akti in organizacija službe zavarovanja. O zavaro- 
vanju posameznih območij izdajata akte republiška in občinska skupščina po 
lastni presoji ter v skladu s potrebami. 
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Vsa dosedanja razprava v javnosti je pokazala, da ne samo da ni mogoče, 
ampak, tudi ni potrebno nalagati skrbi za varstvo narave samo in izključno 
pristojnim organom in javni službi v ožjem smislu, ampak je možno to skrb 
deliti tudi z drugimi organi, strokovnimi društvi in organizacijami. Mnoge od 
teh organizacij, kot na primer planinska, lovska, gozdarska, ribiška in druge 
so se v razpravi resno zavzemale za to, da zakon predvidi možnost njihovega 
sodelovanja v varstvu narave. 

Predlog zakona daje občinskim skupščinam polno svobodo in neomejene 
možnosti, da popolnoma samostojno odločajo o vseh stopnjah zavarovanja 
naravnih znamenitosti, posemeznih živalskih in rastlinskih vrst ter pokrajinskih 
parkov. 

V zvezi s predlogom za dopolnitev 11. člena je bilo omenjeno-, da po vsebini 
razrešuje ta vprašanja 16. člen tega predloga, glede česar pa je še spor med 
odborom za urbanizem in zakonodajno^pravno komisijo. Odbor za urbanizem 
smatra, da tisti, ki bo določeno območje zavaroval, se pravi občinska ali repu- 
bliška skupščina, ne bo imel pri tem prevelikih apetitov, ker je sam do dolo- 
čene meje dolžan vzdrževati zavarovane predele in objekte, od tu naprej pa 
družbeno-politična skupnost, ki je akt o varstvu izdala. Zakonodajno-pravna 
komisija pa se zavzema za podobno rešitev, kot je v zakonu o varstvu kulturnih 
spomenikov. 

3. K osnutku zakona o geodetski službi: 

Današnja pristojnost geodetskih upravnih organov je po svoji zakonski 
programski usmerjenosti še vedno odraz sistema, ko je bila geodetska dejavnost 
utemeljena predvsem s potrebami za obdavčenje kmetijskih zemljišč. Povojni 
gospodarski razvoj in urbanizem sta zahtevali spremembo take usmerjenosti. 
Predloženi zakonski osnutek je torej odraz preobrazbe geodetske dejavnosti iz 
ozko osredotočene zemljiško-katastrske službe v sodobno prostorsko institucijo. 
Pri izdelavi koncepta dolgoročnega ekonomsko-političnega razvoja regionalnega 
prostorskega plana smo spoznali, da je za smotrno gospodarjenje s prostorom 
ter za spremljanje in planiranje družbenega gospodarskega dogajanja s pro- 
storskega vidika potrebno ta prostor dokumentirano, obvladati, to se pravi 
inventarizirati, kategorizirati in ovrednotiti, da bi s tem olajšali odločitev 
o njegovi bodoči obremenitvi. Tako poznavanje prostora je tudi nujno za 
kvalitetno izvajanje vrste predpisov s področja tehničnega, pravnega in finanč- 
nega urejanja v zvezi s prostorom, ki smo jih v zadnjih letih že sprejeli. Osnova 
za tako reševanje prostorskih nalog pa so sodobne in ažurne geodetske evidence 
o prostoru, ki jih mora zagotoviti geodetska služba. Predloženi osnutek zakona 
določa, kaj naj ta služba daje in kako naj posluje. 

Organizacija geodetske službe je v osnutku podana z odnosi med repu- 
bliškimi in občinskimi upravnimi organi, pristojnimi za geodetske zadeve, in 
delovnimi organizacajami, pooblaščenimi za meritve in izdelavo geodetske do- 
kumentacije. Za občinske upravne organe se predvideva, da se bodo morali 
bolj usmeriti v upravno vzdrževanje evidenc ter programiranje in usklajevanje 
potreb po geodetskih delih za najširše potrebe občinskih služb, storitvene 
dejavnosti pa prepustiti pooblaščenim delovnim organizacijam. Taka usmer- 
jenost bo možna z modernizacijo elektronske mehanografske obdelave podatkov 
in z izboljšanjem upravnega in administrativnega poslovanja. Osnutek zakona 
je bil februarja 1969 poslan v mnenje vsem občinskim skupščinam, od katerih 
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se je večina z osnutkom strinjala v celoti, bistvene pripombe nekaterih pa so 
bile upoštevane. 

Glede pripombe o odnosu republiških in občinskih organov na tem področju 
(čl. 18.) je bilo izraženo mnenje, da to vprašanje ni bistveno za razvoj geodetske 
dejavnosti. Iz odgovorov in mnenj občinskih skupščin lahko ugotovimo, da je 
bilo to določilo smatrano* kot oblika strokovne pomoči občinam, ne pa kot 
oblika vmešavanja. Ce delegati ocenijo, da je to oblika strokovne pomoči, potem 
naj ta člen ostane, če pa je prisotno kakršnokoli mnenje, gre za poskus vme- 
šavanja v samoupravnost občin, naj se ta odločba črta. 

Glede predloga o možnosti občinske skupščine, da določi ceno za določene 
geodetske storitve, je bilo omenjeno1, da glede tega ni zadržkov, da pa ni nobene 
potrebe, da bo tako določilo v tekstu zakona, ker ima vsaka občina že sicer 
pravico s svojim odlokom to urediti. 

V zveš s predlogom za dopolnitev 22. člena, ki se nanaša na zavod za 
statistiko, je bilo omenjeno, da je treba pregledati, po kakšnih pooblastilih 
zavod za statistiko sedaj deluje v tej smeri. Verjetno gre za pogodbeno de- 
javnost, ker je bil pač do sedaj zavod za statistiko opremljen s to vrsto instru- 
mentov. Pri prehodu na novi sistem bo seveda prišlo do določenih stroškov, do 
katerih pa bi prišlo v vsakem primeru, pa naj gre za geodetski zavod ali pa za 
zavod za statistiko. Prehod na CDC se bo namreč moral izvršiti, ker je to višja 
in naprednejša stopnja elektronske obdelave podatkov. Zadeve mehanografske 
obdelave katastrskih podatkov pa so nujne za delo geodetske službe, ki jih lahko 
povezuje v celotni sistem in kjer naj bi se podatki elektronsko obdelovali že od 
terenskih meritev. Tu bi tudi. avtomatično dobili prek velikega računalnika 
zahtevane evidence in formularje za potrebe katastrske in davčne službe. Zaradi 
tega se smatra, da je v zakonu predvidena koncentracija te dejavnosti pri 
geodetskem zavodu za modernizacijo geodetske službe in njenih postopkov 
nujno potrebna. 

OSNUTEK SKLEPA IN PRIPOROČILA 

o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva 
v SR Sloveniji 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in na seji gospodar- 
skega zbora razpravljala o problematiki v komunalnem gospodarstvu v SR 
Sloveniji in 

ugotovila: 

Razvoj gospodarstva, predvsem industrije, turizma in drugih terciarnih 
dejavnosti se odraža tudi v procesu urbanizacije in v naraščajočih potrebah po 
komunalni potrošnji. 

Politika v komunalnem gospodarstvu, vsebovana v resoluciji zvezne skup- 
ščine o gospodarski politiki in ukrepih za nadaljnje uresničevanje družbenega 
plana razvoja Jugoslavije v obdobju 1966—1970 (Uradni list SFRJ, št. 48-540/68) 
in v resoluciji IX. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije ter konkretiziranja 
v republiških in občinskih predpisih s področja komunalnega gospodarstva, se 
le počasi uresničuje. Vendar je treba upoštevati, da se ekonomski odnosi v 
komunalnem gospodarstvu zaradi zaostalosti tega področj a in nesorazmer j a med 
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vlaganji v komunalne objekte in naprave ter drugimi vlaganji, lahko uveljav- 
ljajo le v daljšem procesu. Tudi poseben družbeni pomen komunalnih dejavnosti 
vpliva na način poslovanj a in na stopnjo njihove organiziranosti. Zaradi tega 
moramo pri oceni sedanjega stanja upoštevati te specifičnosti, ki se kažejo zlasti 
pri kreditiranju komunalnega gospodarstva, pri oblikovanju cen komunalnih 
storitev in pri investicijski politiki komunalnih delovnih organizacij. 

Usmerjanje te dejavnosti je skoraj neodvisno od federacije z izjemo 
zemljiške politike, ki jo urejajo v pretežni meri zvezni predpisi. Samoupravni 
dejavniki v občini vsebolj sami koordinirajo razvoj komunalnega gospodarstva 
ter skladno z republiškimi predpisi vodijo komunalno politiko v smeri: občinska 
skupščina—komunalna delovna organizacija—občani. 

Ugotovitve ob izvajanju republiških zakonov in to: zakona o prispevku za 
uporabo mestnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42-217/66 in 40-308/67), zakona 
o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (Uradni Ust SRS, št. 42-218/66), 
zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost posebnega 
družbenega pomena (Uradni list SRS, št. 16-120/67) in ustreznih občinskih 
predpisov, kažejo, da smo dosegli, kljub še vedno znatnim problemom, napredek. 
Kaže se zlasti v tem, da imamo v republiki Sloveniji pravno urejen sistem 
komunalnega gospodarstva. 

Določbe omenjenih republiških zakonov se v posameznih občinah različno 
uresničujejo, kar je odvisno predvsem od stanja komunalnih objektov in naprav, 
od razpoložljivih materialnih zmogljivosti občine ter od pomena, ki ga pripi- 
sujejo v posameznih občinah temu področju. 

Uspehi so zlasti v tem: 
— daje prispevek za uporabo mestnega zemljišča uveden skoraj v vseh 

občinah; 
— da smo s prispevkom za uporabo mestnega zemljišča začeli zajemati del 

diferencialne rente in to pri poslovnih prostorih, ki so pridobitno posebno 
ugodni; 

— da se bodo sredstva odpravljenega republiškega stanovanjskega sklada 
v letih 1969—71 vlagala kot dolgoročni krediti za novogradnjo in rekonstrukcijo 
regionalno pomembnejših vodovodov in kanalizacije, pozneje pa tudi za druge 
komunalne dejavnosti. Tako vložena sredstva spodbujajo hitrejše uresničevanje 
predvidenega sistema financiranja komunalnega gospodarstva; 

— da komunalne organizacije sprejemajo svoje statute, ki podrobno urejajo 
medsebojne pravice in obveznosti komunalnih delovnih organizacij in občinskih 
skupščin; 

— da cene komunalnim proizvodom in storitvam določajo komunalne de- 
lovne organizacije le v soglasju z občinskimi skupščinami na podlagi sprejetih 
programov, čeprav usklajevanje programiranja komunalnih del še zaostaja; 

— da se na področju komunalnega gospodarstva uveljavljajo samoupravni 
odnosi, na osnovi katerih se usklajujejo interesi družbencnpolitičnih skupnosti, 
komunalnih delovnih organizacij in občanov. 

Kljub nekaterim uspehom ugotavljamo,, da so številna vprašanja še nere- 
šena in da je potrebno reševati hitreje kot doslej. Obstoječe zakonodaje zaradi 
tega ne kaže bistveno spreminjati, temveč jo je potrebno dopolnjevati ter skr- 
beti za njeno dosledno izvajanje pri občinskih skupščinah in komunalnih de- 
lovnih organizacijah. 

Problemi, ki jih bo potrebno reševati, so predvsem tile: 
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— višina sedanjega prispevka za uporabo mestnega zemljišča, ki naj bi bil 
eden od pomembnih elementov v sistemu financiranja kolektivne komunalne 
potrošnje- je taka, da ne vpliva bistveno na kritje stroškov za urejanje stavbnih 
zemljišč; 

— že tako majhna sredstva iz prispevka za uporabo mestnega zemljišča se 
v nekaterih primerih uporabljajo celo nenamensko, razdrobljeno in ne- 
racionalno; 

— občinski odloki zelo široko uporabljajo izjeme, za katere ni treba pla- 
čevati prispevka za uporabo mestnega zemljišča glede na pooblastila v drugem 
odstavku 3. člena temeljnega zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča 
(Uradni list SFRJ, št. 51-645/67); 

— sistem financiranja se le težko uveljavlja, ker se prepočasi uveljavljajo 
stroškovne cene in oblikujejo sredstva za kredite v komunalno gospodarstvo pod 
ustreznimi pogoji; to vpliva tudi na zmanjšanje dohodka osnovnih v odnosu na 
stranske dejavnosti, ki jih opravljajo komunalne delovne organizacije. Prav 
tako niso v sistem financiranja zagotovljena obratna sredstva za organizacije, ki 
urejajo in oddajajo stavbna zemljišča; 

— večina občinskih skupščin še ni predpisala etapne gradnje kot postopka, 
s katerim naj bi se v komunalnem gospodarstvu usklajevalo finančne zmoglji- 
vosti s fizičnim obsegom del pri opremljanju stavbnega zemljišča; 

— z zakonom predvideva porazdelitev stroškov za urejanje stavbnega 
zemljišča se ne izvaja. V večini primerov investitor plača pretežni, del stroškov 
za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča ali pa s svojimi sredstvi 
kreditira ta dela, čeprav gradi v ožjem gradbenem okolišu in v določeni etapi 
komunalnega opremljanja. Vse to se negativno odraža na ceno stanovanj; 

— poseben problem predstavlja oddaja neurejenih stavbnih zemljišč pro- 
izvajalcem stanovanj za trg. Ti sami komunalno opremljajo zemljišča, stroške 
opremljanja vračunajo v ceno stanovanj in tako so bodoči uporabniki stano- 
vanjskega prostora večkrat obremenjeni z določenimi, stroški za komunalo; 

— na kompleksno reševanje zemljiške politike komunalno gospodarstvo ne 
more vplivati, vendar pa nedodelana zemljiška politika na komunalno gospo- 
darstvo vpliva neugodno, zaradi spekulativne prodaje zemljišč, ki vpliva na 
višino stroškov za komunalno opremljanje. Tržna cena, ki vsebuje tudi del rente, 
se v celoti preliva izven komunalnih dejavnosti, čeprav bi morala tako pri- 
dobljena sredstva ostati na tem področju in vplivati na cenejšo komunalno 
opremljanje zemljišč. Nastanek in vpliv zemljiške rente na stroške komunalnega 
opremljanja zemljišč nista proučena; 

— pravična odškodnina za razlaščena zemljišča se v praksi še ne uveljavlja, 
ker še ni natančnejših meril za določanje pravične odškodnine za razlaščena 
kmetijska in stavbna zemljišča. V: praksi zato prevladuje tržna vrednost 
stavbnih zemljišč, kar ima za posledico povečan promet z njimi; 

— zaradi izboljšanja svojega materialnega položaja opravljajo komunalne 
delovne organizacije poleg svoje osnovne' tudi vedno več nekomunalnih de- 
javnosti, katerih delež poprečno že presega 50'%». V takih komunalnih delovnih 
organizacijah, ki združujejo komunalne i.n nekomunalne dejavnosti, se načela 
zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost posebnega 
družbenega pomena, težje uveljavljajo. Te ne vodijo v večini primerov ločenega 
obračuna dohodka po posameznih dejavnostih in se na ta način lahko prelivajo 
sredstva iz komunalne tudi v nekomunalno dejavnost; 

20 
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— občinske skupščine največkrat nimajo usklajenih programov razvoja 
komunalnih dejavnosti na svojem območju. Prav tako tudi posamezne komu- 
nalne delovne organizacije nimajo programov razvoja svoje dejavnosti in planov 
vzdrževanja komunalnih objektov in naprav ah pa šele pristopajo k njihovi 
izdelavi. Zato je vzpostavljanje stroškovnih cen za komunalne storitve in proiz- 
vode otežkočeno; 

— tri veljavne nomenklature komunalnih dejavnosti, ki se med seboj 
razlikujejo, povzročajo v praksi precej sporov in težav, zato bi jih bilo potrebno 
uskladiti. 

Zaradi pomena, ki ga ima komunalna dejavnost za celotno gospodarstvo in 
za življenjske razmere prebivalstva in z namenom, da bi pospešila reševanje 
problemov, ki se na tem področju pojavljajo, je Skupščina SR Slovenije na seji 
republiškega in gospodarskega zbora sprejela 

I. 

SKLEP 

o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva 
v SR Sloveniji 

ki naj jih izvedejo: 

1. Izvršni svet SR Slovenije: 

a) pospeši naj izdelavo republiškega zakona o natančnejših merilih za do- 
ločanje pravične odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča v 
nadaljnjih fazah postopka tako, da bi bil ta zakon sprejet v letu 1970; 

b) prouči naj možnost in način, da bi se iz sredstev ukinjenega republiškega 
stanovanjskega sklada beneficirala obrestna mera za kredite za primarne ko- 
munalne objekte in naprave individualne potrošnje, ki imajo širši regionalni 
pomen in katerih izgradnja znatno presega finančne zmogljivosti občinskih 
skupščin in komunalnih delovnih organizacij; 

c) skupno s Skupščino SR Slovenije naj podpre prizadevanje, da se raz- 
iskovalno-pospeševalno delo na področju stanovanjsko-komunalnega gospodar- 
stva organizira racionalno, da se z razpoložljivimi strokovnimi kadri in sredstvi 
omogoči kompleksno raziskovanje in reševanje vseh vprašanj ekonomske, 
tehnične in pravne narave s tega področja. 

2. Republiški sekretariat za urbanizem: 

a) pripravi predlog za spremembe in dopolnitve republiškega zakona o 
prispevku za uporabo mestnega zemljišča: 

— o tem, kaj se šteje za že zgrajene komunalne objekte in kaj za komunalne 
objekte, ki bodo zgrajeni na zemljišču zunaj ožjega gradbenega okoliša, ki 
omogočajo etapno uresničevanje urbanističnega načrta ah zazidalnega načrta 
oziroma programa za komunalno urejanje zemljišč; 

— da se odpravi oprostitev, da delovne organizacije za nezazidana stavbna 
zemljišča, ki jih ne uporabljajo pri izvrševanju svoje dejavnosti oziroma ne 
oddajajo v najem, ne plačajo prispevka za uporabo mestnega zemljišča; 

— z natančnešo opredelitvijo uporabne tlorisne površine stanovanjskih in 
poslovnih prostorov; 
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b) pripravi predlog za spremembo in dopolnitev republiškega zakona o 
urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča; 

— z natančnejšo opredelitvijo pojma stavbnega zemljišča; 
— z opredelitvijo, v katerih primerih občinska skupščina, poleg tistih, ki so 

v zakonu že navedeni, še lahko odda urejeno stavbno zemljišče brez natečaja; 
c) pripravi predlog za spremembo zveznega zakona o določanju stavbnega 

zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja tako, da bi imela občina pravico 
še pred sprejetjem zazidalnega načrta razlastiti zemljišče v predvidenem za- 
zidalnem območju, ne glede na to, ali je v lasti posameznikov ali v uporabi 
delovnih organizacij; 

č) prouči skupaj z gospodarsko zbornico SR Slovenije nomenklaturo 
komunalnih dejavnosti in sproži pri zveznih organih iniciativo za uskladitev 
nomenklature komunalnih dejavnosti med zveznimi in republiškimi določili; 

d) organizira občasne seminarje, na katerih naj se obravnavajo poglavitni 
problemi pri izvajanju republiških zakonov in problematika pri pripravi 
ustreznih občinskih odlokov ter drugi vsebinski problemi s področja komunal- 
nega gospodarstva; 

e) nadaljuje naj s sodelovanjem z bankami pri izvajanju kreditne politike 
poslovnih bank na tem področju; 

3. Sekretariat izvršnega sveta za zakonodajo: 

a) skupaj z republiškim sekretariatom za urbanizem naj nadaljuje s pro- 
učevanjem posameznih občinskih odlokov o prispevku za uporabo mestnega 
zemljišča, odlokov o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča ter odlokov o 
komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost posebnega druž- 
benega pomena ter svetuje občinskim skupščinam potrebne spremembe oziroma 
predlaga ustrezne uskladitve, po potrebi pa tudi. da iniciativo za ustaven spor. 

4. Republiški sekretariat za gospodarstvo: 

a) v zakonu o javnih cestah naj opredeli pojem mestne ulice in prouči 
vire sredstev za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje mestnih ulic, ki bi 
dopolnjevali sredstva od prispevka za uporabo mestnega zemljišča; 

b) prouči problematiko zemljišč na eksploatacijskih poljih rudnikov in 
pripravi predlog za spremembo 57. člena temeljnega zakona o rudarstvu; 

c) prouči naj problem lastništva nad zemljišči, ki se pridobivajo z osu- 
ševanjem morja in nasipavanjem terena ter z regulacijami. 

II. 

POROČILA 

o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva 
v SR Sloveniji 

1. Občinskim skupščinam: 

a) občinske skupščine lahko uporabljajo prispevek za uporabo mestnega 
zemljišča le v skladu z določbami zakona o prispevku za uporabo mestnega 
zemljišča, to je za graditev in rekonstrukcijo komunalnih objektov in naprav 
kolektivne potrošnje. Sredstva za vzdrževanje teh naprav naj še vnaprej 
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zagotavljajo iz proračunov v skladu z vlaganji sredstev v razširjeno repro- 
dukcijo; 

b) proučijo možnost za beneficiran je obrestne mere za bančne kredite iz 
proračunskih sredstev; 

c) intenzivneje naj uveljavljajo višji prispevek za uporabo mestnega 
zemljišča za poslovne prostore v ožjem gradbenem okolišu, ki so pridobitno 
posebno ugodni ter tako povečajo sredstva za financiranje kolektivne komunalne 
potrošnje; 

č) višino prispevka za uporabo mestnega zemljišča naj določajo in uskla- 
j uje jo po izdelanem programu etapne gradnje. Proučijo naj tudi možnost, da 
zmanjšajo obseg oprostitev plačila prispevka, kolikor gre za odločanje iz 
njihove pristojnosti (drugi odstavek 3. člena temeljnega zakona o prispevku 
za uporabo mestnega zemljišča); 

d) občinske skupščine, ki še niso sprejele odlokov o urejanju in oddajanju 
stavbnega zemljišča, naj jih sprejmejo čimprej ; 

e) pri politiki, pridobivanja stavbnih zemljišč naj skrbe, da se bodo sredstva, 
pridobljena s prodajo zemlje, vračala v komunalno gospodarstvo kot eden virov 
za realizacijo razvojnih programov; 

f) intenzivneje naj pripravljajo programsko dokumentacijo za etapno grad- 
njo in sprejmejo sklepe o etapni gradnji, predvsem za krajša časovna obdobja 
(3—5 let). Etape naj oblikujejo v odvisnosti od finančne zmogljivosti dejavnikov, 
ki sodelujejo pri financiranju urejanja stavbnih zemljišč, to je občinske skup- 
ščine, komunalnih delovnih organizacij in investitorjev; 

g) koordinirajo naj programe razvoja dejavnosti kolektivne in individualne 
komunalne potrošnje, da bo s tem zagotovljen skladen razvoj komunalnega 
gospodarstva na njihovem območju; 

h) občinske skupščine, ki niso predpisale komunalnim delovnim organiza- 
cijam obresti na poslovni sklad, naj uvedejo te obresti. Sredstva iz tega naslova 
naj služijo predvsem za združeno financiranje komunalnega gospodarstva 
kolektivne in individualne potrošnje. Ta sredstva naj postanejo instrument za 
realizacijo sprejetih razvojnih programov komunalnega gospodarstva v občini; 

i) krajevne skupnosti kot osnovne asociacije občanov naj se aktivno vklju- 
čujejo v izdelavo programov razvoja komunalnega gospodarstva na področju 
občine. Programi pa naj obvezno upoštevajo s finančnimi možnostmi usklajene 
potrebe in zahteve teh asociacij; ' 

j) v odlokih naj točno opredelijo, kdaj se šteje stavbno zemljišče v celoti in 
kdaj kot delno komunalno opremljeno; 

k) prizadevajo naj si, da bodo praviloma oddajale stavbna zemljišča v celoti 
komunalno opremljena; 

1) vse bolj naj pri oddajanju stavbnih zemljišč uveljavljajo javni natečaj. 
Presežke nad izklicno ceno naj vlagajo v pridobivanje novih zemljiških površin 
v družbeno lastnino; 

m) v večji meri naj uporabljajo določbe republiškega zakona o urbani- 
stičnem planiranju glede prepovedi, parcelacije zemljišč na območjih, za katera 
se predvideva izdelava zazidalnih načrtov; 

n) podpirajo naj prizadevanja komunalnih delovnih organizacij za prehod 
na stroškovne cene za komunalne storitve na osnovi potrjenih srednjeročnih 
programov razvoja; 

o) spodbujajo naj integracijske procese v komunalnem gospodarstvu na 
občinskem in na širšem regionalnem področju — ter poslovno-tehnično 
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sodelovanje, ki naj zagotavlja usklajeno programiranje in raziskovanje, večjo 
izrabo delovnih sredstev, skupne inkasantske službe, koncentracijo investicij- 
skih sredstev itd.; 

p) zaradi reševanja zapletenih vprašanj v komunalnem gospodarstvu naj 
si prizadevajo, da bi k delu na tem področju pritegnili čim več visoko strokovnih 
kadrov. 

2. Komunalnim delovnim organizacijam:: 

a) pripravijo naj srednjeročne in dolgoročne programe razvoja komunal- 
nega opremljanja zemljišč s komunalnimi napravami individualne in kolektivne 
komunalne potrošnje skupaj s področnimi službami v občini; 

b) v sodelovanju z občinskimi skupščinami naj začno oziroma nadaljujejo 
z evidentiranjem kolektivnih in individualnih komunalnih objektov in naprav 
skladno z zakonom o katastru komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 
27-211/68); 

c) nadaljujejo naj proces uveljavljanja stroškovnih cen, ki morajo kriti stro- 
ške upravljanja in vzdržavanja ter omogočiti vsaj najemanje kreditov za raz- 
širjeno reprodukcijo. Prav tako naj postopno opravljajo dosedaj uveljavljeno 
razmerje cen pri posameznih vrstah potrošnikov komunalnih storitev. Stro- 
škovne cene naj oblikujejo na osnovi usklajenih programov razvoja, ki jih potrdi 
občinska skupščina; 

č) še naprej naj poglabljajo samoupravne odnose v svojih delovnih organi- 
zacijah med komunalnimi organizacijami in ožjimi družbenopolitičnimi skup- 
nostmi ; 

d) pristopijo naj k integraciji in poslovno-tehničnemu sodelovanju na pod- 
ročju programiranja, planiranja vzdrževanja komunalnih objektov in naprav 
izrabe kapacitet itd. ter pregledajo zasedbo delovnih mest s kadri in izvedejo 
potrebne organizacijske spremembe tako, da bo to področje sodobno organi- 
zirano in zasedeno s strokovnimi kadri; 

e) hkrati z urejanjem finančne in tehnične evidence in vrednotenjem osnov- 
nih sredstev naj prilagodijo organizacijo svojega poslovanja tako, da bo omo- 
gočen neposreden vpogled v poslovanje vsake dejavnosti posebej, kot to pred- 
pisuje republiški zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo 
dejavnost posebnega družbenega pomena. 

3. Poslovnim bankam: 

a) tudi v bodoče naj usmerjajo sredstva bivšega republiškega stanovanj- 
skega sklada pod primernimi odplačilnimi pogoji v izgradnjo primarnih komu- 
nalnih objektov in naprav vodovoda in kanalizacije, ki imajo širši regionalni 
pomen; 

b) delovnim organizacijam za urejanje zemljišč naj omogočijo najemanje 
kratkoročnih kreditov za urejanje, predvsem za čas, dokler te ne zberejo pri- 
spevkov od investitorjev; 

c) tudi v bodoče naj vlagajo sredstva v obliki srednjeročnih kreditov na 
področje komunalne potrošnje in tako sodelujejo pri uresničevanju razvojne 
politike, ki jo na tem področju določijo občinske skupščine s svojimi programi; 

č) vnaprej naj v večji meri dolgoročno kreditirajo, predvsem iz stanovanj- 
skih sredstev, komunalne delovne organizacije pri izgradnji in rekonstrukciji 
komunalnih objektov in naprav. 
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OBRAZLOŽITEV 

Odbor za urbanizem, ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora Skupščine SR Slovenije je na 8. seji dne 12. 2. 1970 obravnaval pri- 
pombe zakonodajno-pravne komisije, odbora za družbenoekonomske odnose 
gospodarskega zbora ter mnenje zasedanja delegatov občin k osnutku »Sklepa 
in priporočil o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva 
v SR Sloveniji«. Glede na te pripombe ter glede na pripombe, izražene v stro- 
kovnih razpavah v času po predložitvi osnutka, je odbor ponovno razpravljal o 
osnutku »Sklepa in priporočil o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komu- 
nalnega gospodarstva v SR Sloveniji«. Sprejel je več sprememb in dopolnitev, ki 
so v tem poročilu navedene. Zaradi večje preglednosti pa se je odbor odločil, da 
predloži tudi prečiščeno besedilo osnutka »Sklepa in priporočil o ukrepih za 
nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji«, kjer so vsebovane 
vse spremembe in dopolnitve. Te so zaradi jasnosti označene s tem, da so 
podčrtane. 

Osnutek sklepa in priporočil je v prečiščenem besedilu obravnaval tudi 
izvršni svet in se z njim strinjal. O konkretnih pripombah na prečiščeno besedilo 
bo odbor razpravljal in jih upošteval ob izdelavi predloga sklepa in priporočil. 

Posamezne spremembe in dopolnitve so naslednje: 
stran 1: V zadnjem odstavku je za besedo »federacije« črtana pika, stavek 

pa se nadaljuje z besedilom: »z izjemo zemljiške politike, ki jo urejajo v pre- 
težni meri zvezni predpisi.« 

stran 3: Besedilo tretje alinee je spremenjeno tako, da se glasi: 
»— občinski, odloki zelo široko uporabljajo izjeme, za katere ni treba plače- 

vati prispevka za uporabo mestnega zemljišča glede na pooblastila v drugem 
odstavku 3. člena temeljnega zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča 
(Uradni list SFRJ, št. 51-645/67);« 

stran 3: Vstavljena je nova alinea, ki se glasi: 
»— na kompleksno reševanje zemljiške politike komunalno gospodarstvo ne 

more vplivati, vendar nedodelana zemljiška politika na komunalno gospodarstvo 
vpliva neugodno zaradi špekulativne prodaje zemljišč, ki vpliva na višino stro- 
škov za komunalno opremljanje. Tržna cena, ki vsebuje tudi del rente, se v 
celoti preliva izven komunalnih dejavnosti, čeprav bi morala tako pridobljena 
sredstva ostati na tem področju in vplivati na cenejšo komunalno opremljanje 
zemljišč. Nastanek in vpliv zemljiške rente na stroške komunalnega opremljanja 
zemljišč nista proučena;« 

stran 4: V prvi alinei je za besedami »promet z njimi« črtana pika in nado- 
meščena s podpičjem; zadnja dva stavka te alinee iz, prvotnega osnutka, ki sta 
se glasila: »Tržna vrednost je nerealna, saj je povpraševanje večje od te ponudbe. 
Pri odškodnini je značihio, da je praviloma za razlaščena zemljišča v ožjem 
gradbenem okolišu približno enaka ceni v prostem prometu, medtem ko so 
izven gradbenega okoliša znatne razlike;« sta črtana. 

stran 4: Besedilo točke I, 1. a) je preurejeno tako, da se glasi: 
»a) pospeši naj izdelavo republiškega zakona o natančnejših merilih za 

določanje pravične odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča, v 
nadaljnjih fazah postopka tako, da bi bil ta zakon sprejet v letu 1970.« 

stran 5: V točki 1. b) je črtano besedilo: »iz republiških sredstev« in vstav- 
ljeno novo besedilo, ki se glasi: »iz sredstev ukinjenega republiškega stanovanj- 
skega sklada« 
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V točki 1. c) je črtano za besedo »organizira« besedilo: »enotno in s tem« 
ter nadomeščeno: »racionalno, da se z razpoložljivimi strokovnimi kadri in 
sredstvi«. 

stran 6: v točki 4. b) je črtana številka 17 in nadomeščena s 57. 
stran 7: V točki 1. d) je za besedo »čimprej« namesto vejice podpičje, ostali 

del stavka iz prvotnega besedila, ki se je glasil: »da bomo imeli tudi pravno 
izpeljan sistem komunalnega gospodarstva« je črtan. 

Za točko 1. d) je vstavljena nova točka, ki se glasi: 
e) pri politiki pridobivanja stavbnih zemljišč naj skrbe, da se bodo sred- 

stva, pridobljena s prodajo zemlje, vračala v komunalno gospodarstvo kot eden 
virov za realizacijo razvojnih programov;« 

Prejšnja točka e) se preimenuje v f). 
Za točko f) so vstavljene tri nove točke, ki se glase: 
»g) koordinirajo naj programe razvoja dejavnosti kolektivne in individu- 

alne potrošnje, da bo s tem zagotovljen skladen razvoj komunalnega gospodar- 
stva na njihovem področju; 

h) občinske skupščine, ki niso predpisale komunalnim delovnim organizaci- 
jam obresti na poslovni sklad, naj uvedejo te obresti. Sredstva iz tega naslova 
naj služijo predvsem za združeno financiranje komunalnega gospodarstva kolek- 
tivne in individualne potrošnje. Ta sredstva naj postanejo instrument za re- 
alizacijo sprejetih razvojnih programov komunalnega gospodarstva v občini; 

i) krajevne skupnosti kot osnovne asociacije občanov naj se aktivno vklju- 
čujejo v izdelavo programov razvoja komunalnega gospodarstva na področju 
občine. Programi pa naj obvezno upoštevajo s finančnimi možnostmi usklajene 
potrebe in zahteve teh asociacij;« 

stran 8: Točke g), h), i), j), k), 1) iz prvotnega osnutka se preimenujejo v 
j), k), 1), m), n), o), p). 

V točki o) je besedilo: »v smislu poslovno-tehničnega sodelovanja« črtano in 
nadomeščeno z besedilom.: »ter poslovno-tehnično sodelovanje«. 

stran 9: Vstavljena je nova točka č), ki se glasi: 
»č) še naprej naj poglabljajo samoupravne odnose v svojih delovnih organi- 

zacijah med komunalnimi organizacijami in ožjimi družbeno-političnimi skup- 
nostmi;« 

Točki č) in d) iz prvotnega osnutka se preimenujeta v d) in e). 
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo je z na- 

slednjimi utemeljitvami zavrnil nekatera mnenja: 
a) Mnenja zakonodajno-pravne komisije: 
1. K 2. d) točki na 6. strani prvotnega osnutka: 
Organizacija občasnih seminarjev je sicer smiselno zapopadena v rednih 

nalogah republiškega sekretariata za urbanizem, vendar pa ta sekretariat v 
zadnjih letih te dejavnosti ni opravljal. Ker so občinske skupščine za tako obliko 
sodelovanja zelo zainteresirane, meni odbor, da je sekretariat potrebno spod- 
buditi, da bo zopet pristopil k organizaciji takih seminarjev. 

2. k 4. a) točki na strani 6 prvotnega osnutka: 
Predlog za izdajo zakona o javnih cestah je republiški sekretariat za gospo- 

darstvo kot predlagatelj umaknil iz razprave in bo pripravil nov predlog za 
izdajo tega zakona. Odbor meni, da je vprašanje financiranja gradnje, rekon- 
strukcij in vzdrževanja mestnih ulic tako pereče, kar je bilo poudarjeno tudi v 
razpravi na zasedanju delegatov občin, da je nujno ob izdelavi zakona tudi ta 
vprašanja proučiti in najti rešitve. 
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3. k 1. a) točki na strani 7 prvotnega osnutka: 
S priporočilom v tej točki želi odbor občinske skupščine še posebej opozoriti 

na to, da so kljub pomanjkanju sredstev za vzdrževanje dolžne izpolnjevati do- 
ločbe zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, česar del občinskih 
skupščin ne dela, kljub temu, da so po ustavi dolžne izvajati zakone. Del sred- 
stev prispevka za uporabo mestnega zemljišča trosijo nenamensko za vzdrže- 
vanje, v nekaj primerih celo za naprave individualne komunalne potrošnje. 
Odbor poudarja, da tudi v tem primeru ne smemo biti tolerantni do tega, da se 
zakonska določila ne izvajajo. 

4. k 1. c) točki na strani 7 prvotnega osnutka: 
Formulacija te točke je dovolj jasna, saj je točno definirano, da priporočamo 

občinskim skupščinam, naj uporabijo zakonsko pooblastilo in samo za atrak- 
tivne poslovne lokacije v ožjem gradbenem okolišu predpišejo višji prispevek 
za uporabo mestnega zemljišča ter s tem pridobijo več sredstev za kolektivno 
komunalno potrošnjo. 

5. k 1. k) točki na strani 8 in 2. č) točki na strani 9 prvotnega osnutka: 
Občinska skupščina usmerja razvoj komunalnega gospodarstva na svojem 

področju in določa politiko1, ki jo izvajajo komunalne delovne organizacije, ki 
imajo z zakonom določene pravice in dolžnosti. Občinske skupščine tako lahko 
vplivajo na usmerjanje komunalnih delovnih organizacij k integraciji oziroma 
k poslovno-tehničnemu sodelovanju, prav tako lahko podro taka gibanja, če 
prihaja pobuda od delovnih organizacij. Ker gre torej za medsebojno vplivanje 
in za različne oblike sodelovanja v posameznih občinah ali regijah, menimo, 
da pripomba zakonodajno^pravne komisije ni utemeljena. Je pa besedilo točke 
1. k) na osnovi te pripombe nekoliko spremenjeno. 

b) Mnenja odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora: 
Ta odbor je predlagal, naj se upoštevata naslednji dve spremembi,: 
1. na strani 3 naj se med predzadnjim in zadnjim odstavkom vstavi nov 

odstavek sledeče vsebine: 
»— pri porazdelitvi stroškov za urejanje stavbnih zemljišč se v mnogih pri- 

merih ne upoštevajo tudi dejanski stroški, ki jih povzročajo posamezni načini 
izgradnje stanovanj — posebno različni stroški pri blokovni ali individualni 
gradnji, ker niti zakon niti občinski odlok nimajo enotnih meril;« 

2. na strani 7 v poglavju: II, priporočila — 1. občinskim skupščinam — naj se 
drugi stavek v točki a) spremeni tako, da se glasi: »sredstva za vzdrževanje teh 
naprav naj še vnaprej zagotavljajo iz proračunov v stalnem in ustreznem od- 
stotku v skladu z vlaganji sredstev v razširjeno reprodukcijo;« 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo meni, da 
sta pripombi vsebinsko v besedilu sklepa in priporočil, zajeti in jih zato ni 
upošteval. 

3. Mnenja 4. zasedanja delegatov občin: 
1. Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo je 

mnenja, da se obseg potreb za normalni razvoj komunalnega gospodarstva niti 
na področju republike niti na področju občin ne da ovrednotiti brez programov, 
razvoja komunalnega gospodarstva, saj je vrednotenje potreb pravzaprav del 
programa. 

2. Mnenje, da občinske skupščine ne morejo uvesti etapne gradnje, ker 
nimajo finančnih sredstev, kaže na nerazumevanje instituta etapne gradnje, ki 
je finančni instrument za dosego usklajenega razvoja gradenj z razvojem komu- 
nalnega gospodarstva. Ta instrument namreč trem partnerjem v komunali, to je 
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komunalnim delovnim organizacijam, investitorjem in občinski skupščini prav 
omogoča, da usklajujejo potrebe s finančnimi možnostmi. 

3. Potreba in nujnost višje stopnje organiziranosti je po mnenju odbora do- 
volj poudarjena v priporočilih občinskim skupščinam in komunalnim delovnim 
organizacij am. 

4. Predlog, naj bi se s prometnim davkom od nepremičnin in pravic zajemal 
v bodoče spekulativni dobiček od preprodaje zemljišč, ki so komunalno urejena, 
odbor zavrača, ker je možnih več instrumentov za zajemanje špekulativnega 
dobička, katerega del je tudi diferencialna renta, nobena od teh oblik pa ni 
proučena. 

POROČILA 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno izgradnjo republiškega 
zbora ter odbor za družbeno-ekonomske odnose gospodarskega zbora sta ime- 
novala komisijo poslancev, ki naj bi proučila problematiko komunalnega gospo- 
darstva. Komisija je obiskala občinske skupščine: Ljubljana, Maribor, Murska 
Sobota, Celje, Domžale, Kranj, Trbovlje (Zagorje, Hrastnik, Ptuj), Radovljica, 
Skofja Loka, Novo mesto, Nova Gorica, Koper (Piran, Izola). Pri razpravah so 
sodelovali poleg zastopnikov občinskih skupščin še zastopniki komunalnih delov- 
nih organizacij s teh območij, zastopnik republiškega zavoda za cene in za- 
stopnik republiškega odbora Zveze sindikatov Jugoslavije. 

Osnova za razpravo je bilo gradivo republiškega sekretariata za urbanizem: 
»Analiza komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji-«. Razprave so potrdile 
ugotovitve obdelane v analizi, posebno pa so bila naglašena nekatera bistvena 
vprašanja s področja izvajanja zakona o prispevku za uporabo mestnega zem- 
ljišča, zakona o urejanju in oddajanju stavbnih zemljišč ter zakona o komunal- 
nih delovnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega po- 
mena in ki jih v tem poročilu podajamo. 

I. Zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča 

1. Veljavnost in namembnost prispevka 

Prispevek za uporabo mestnega zemljišča se je v času po sprejetju zakona 
že toliko uveljavil, da naj še vnaprej deluje kot instrument za pridobitev sred- 
stev, namenjenih financiranju kolektivne komunalne potrošnje. V nekaterih 
redkih primerih je bil prispevek predpisan skupno s krajevnim samoprispev- 
kom, ker je prispevno območje, za katero se je lahko predpisal, svoječasno 
zajemalo le mestno središče (Murska Sobota). 

Prispevek se praviloma uporablja dekoncentrirano z izjemo Maribora. Vi- 
šina prispevka je minimalna in v vseh občinah je evidentna potreba za po- 
višanje. Posamezne občinske skupščine predlagajo, da bi se namembnost pri- 
spevka razširila tudi na vzdrževanje objektov in naprav kolektivne komunalne 
potrošnje (Skofja Loka, Novo mesto, Radovljica, Nova Gorica), medtem ko 
predlaga občina Celje (delno tudi Izola) spremembo v tem smislu, da bi pri- 
spevek služil izključno vzdrževanju objektov in naprav kolektivne komunalne 
potrošnje, sredstva za novogradnjo in rekonstrukcijo pa naj bi se financirala 
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iz občinskega proračuna. Obstojajo tudi predlogi, da bi se iz sredstev prispevka 
delno financirala tudi individualna1 komunalna potrošnja — vodovod (Domžale, 
Murska Sobota). 

Zelo zanimiv je primer Maribora, ki zaradi minimalne višine rednih pro- 
računskih sredstev, ki jih omenja za vzdrževanje kolektivnih komunalnih na- 
prav, oblikuje posebna sredstva za vzdrževanje in delno tudi za rekonstrukcijo 
kanalizacije in sicer 9 l0/» od prispevkov, davkov in taks. Ta sredstva se zbirajo 
na posebnem računu občine. To prakso predlaga občina Maribor tudi drugim 
občinam. 

Nekatere občinske skupščine menijo, da bi bilo potreba razširiti prispevno 
območje na pomembnejša urbana naselja, kjer so že ali bodo zgrajeni taki 
komunalni objekti in naprave, ki omogočajo etapno uresničevanje urbanistič- 
nega in zazidalnega načrta. Ta primer kaže, kako slabo je poznavanje predpisov, 
kajti že sedanji predpisi omogočajo realizacijo navedenega predloga. 

Obstojajo tudi predlogi za spremembo naslova zakona, tako da bi se trans- 
formiral v zakon o komunalnem prispevku ali podobno (Radovljica, Ljubljana, 
Domžale itd.). Ker pa je republiški zakon vezan na zvezni zakon in na druge 
zakone o prispevkih, je korektura naziva vezana na spremembe ustrezajočih 
zveznih predpisov, kar terja dolgotrajen postopek. 

Mestni svet Ljubljana predlaga, naj se v republiški zakon vnese sprememba, 
s katero bo mogoče predpisati prispevek tudi delovnim organizacijam — last- 
nikom večjih zemljišč — ki teh ne uporabljajo, česar sedanji zakon ne omogoča 
(korekcija tretje alineje 2. člena zakona). 

Da bi se povečala sredstva za kolektivno komunalno potrošnjo', posebno za 
vzdrževanje mestnih ulic, smatra mestni svet Ljubljana, da bi bilo nujno spre- 
jetje republiškega zakona o mestnih ulicah, kjer naj bi bil določen dodaten vir za 
vzdrževanje mestnih ulic. 

2. Določanje prispevka za lokale na posebno pridobitnih lokacijah 

V večini primerov prispevek za lokale, ki imajo posebno pridobitno lokacijo, 
ni predpisan. Eden izmed vzrokov je tudi priporočilo izvršnega sveta SR Slo- 
venije, naj se z dodatnimi prispevki ne obremenjuje gospodarstva. Nekatere 
občine pa ta instrument še proučujejo. 

"VI primerih, ko so občinske skupščine uveljavile prispevek za posebne loka- 
cije, menijo, da kljub statičnosti prispevka, ki ne more zajemati tekoče vsako- 
letne rentne diferenciale, ta instrument omogoča, da se sredstva iz tega naslova 
auporabljajo strogo namensko. Če bi skušali rentne diferenciale zajemati prek 
najemnine, bi s tem odtujili tako zbrana sredstva osnovnemu namenu, to je 
za komunalno opremljanje zemljišč. 

3. Bodoči sistem financiranja kolektivne komunalne potrošnje 

Ker so sredstva iz prispevka nezadostna, predlagajo nekatere občinske skup- 
ščine, predvsem Maribor, da se uzakoni določilo, da bi poslovne banke obvezno 
prispevale kreditna sredstva k sredstvom prispevkov, pri čemer naj bi bil pri- 
spevek samo anuitetni vir za kredite. Pri tem nadalje predlagajo1, da je potrebno 
najti vire za regresiranje obrestne mere. Občinska skupščina Maribor bo skušala 
že v letu 1970 iz proračuna rezervirati sredstva za beneficiranje obrestne mere 
nad 2'%, ki bi jih naj pridobile komunalne delovne organizacije. Prav tako 
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predlagajo, da bi sredstva za beneficiranje oblikovali tudi v republiškem pro- 
računu. 

V nekaterih primerih si občinske skupščine pomagajo z referedumom za 
zbiranje dodatnih sredstev, kar pa ni v skladu s sistemsko rešitvijo. 

Občinska skupščina Koper (delno tudi Novo mesto) predlaga, da se zaradi 
težav pri pobiranju prispevka, ker ta nima značaja davka, z republiškim zako- 
nom predpiše način izterjave. 

V primerih, ko občinske skupščine uspejo pridobiti kratkoročna kreditna 
sredstva za kolektivno komunalno potrošnjo, morajo plačati visoko obrestno 
mero, kar povzroča, da so taka sredstva praktično nedosegljiva. 

Večina občinskih skupščin zagovarja obstoječi sistem in ne vidi rešitve v 
eventualni ukinitvi prispevka ter v drugačnem oblikovanju sredstev za finan- 
ciranje kolektivne komunalne potrošnje. Nekatere občine, zlasti: Ljubljana, 
Nova Gorica, Radovljica in Piran pa se zavzemajo za študijo, ki naj kompleksno 
prouči različne sisteme financiranja kolektivne komunalne potrošnje. 

II. Zakon o urejanju in izdajanju stavbnega zemljišča 

1. Sistem financiranja komunalnega gospodarstva 

Sedanji sistem financiranja komunalnega gospodarstva naj ostane iin -naj se 
utrjuje. Vse napore bi bilo potrebno po mnenju občinskih skupščin usmeriti v 
to, da bi se lahko pridobivala dolgoročna bančna sredstva in da bi se postopno 
uveljavila stroškovna cena za indivdualno komunalno potrošnjo. Prav tako bi se 
morala povečati sredstva, ki so namenjena kolektivni komunalni potrošnji 
(proračunska sredstva in prispevek za uporabo mestnega zemljišča). Kolikor 
ne bi bile te osnovne zahteve sčasoma uresničene, bodo prizadeti prisiljeni, da 
poslujejo mimo veljavnih predpisov o financiranju komunalnega gospodarstva. 
Osamljeno je bilo mnenje skupščine Mjaribor, da spada zakonska< materija o 
financiranju komunalnega gospodarstva po zvezni ustavi v sfero popolne zvezne 
zakonodaje. 

Nekatere občinske skupščine (Trbovlje, Murska Sobota, Hrastnik itd.) 
opozarjajo, da bo uzakonjeni sistem financiranja težko uveljaviti, tudi če bo 
začel dobro delovati takrat, ko naravni pogoji otežkočajo racionalno izpeljavo 
določenih komunalnih objektov in naprav (oddaljena vodna zajetja, neugodne 
terenske razmere in pod.). V takih primerih bi moral zakonodajalec predvideti 
tudi centralne vire sredstev, iz katerih bi se v okviru veljavnega sistema 
sofinancirali objekti, ki bi bili grajeni v takih težkih naravnih razmerah. 

Občinske skupščine nadalje predlagajo, da bi moral zakonodajalec bolj 
natančno opredeliti pojem stavbnega zemljišča glede na njegov obseg (tudi 
funkcionalno zemljišče itd.), kajti v praksi se različno obravnavajo stavbna 
zemljišča, od posameznih parcel do predelov mest ali oelo celotnega mestnega 
območja. 

Nekatere občinske skupščine uveljavljajo v praksi pri urejanju stavbnih 
2emljišč različno obremenitev glede na vrsto zazidave (individualna stanovanj- 
ska hiša ali pa blokovna gradnja). V nekaterih primerih prevalijo stroške, ki so 
višji od poprečnih stroškov na blokovno gradnjo ali pa obrano. Tudi za vnaprej 
se zavzemajo nekatere občinske skupščine (Koper, Izola, Piran), da bi se stroški 



316 Priloge 

za urejanje stavbnih zemljišč določevali glede na vrsto zazidave, kar je sicer 
smotrno in v skladu z veljavnimi predpisi. 

Občinske skupščine se ne zavzemajo zato, da bi se stroški za nadomestna 
stanovanja krili iz amortizacije stanovanjskega fonda. Ti stroški naj še vnaprej 
štejejo v stroške priprave stavbnih zemljišč, ki jih nosi investitor, kot to pred- 
videva zakon. 

Uveljavljanje sistema financiranja stanovanjskega gospodarstva je dolgo- 
ročen proces, ki je odvisen tudi od činiteljev izven komunalnega gospodarstva, 
zato trenutno prakso, torej izvajanje financiranja mimo strogo predpisanih 
zakonskih določil, lahko štejemo kot objektivno nujnost. Uveljavljanje popol- 
noma novega sistema .ali zakonska opredelitev trenutne prakse pri financiranju, 
po mnenju občinskih skupščin, ne bi bila primerna. 

2. Etapna gradnja 

Etapna gradnja pri večini občirj ni predpisana, ker za to ni materialnih 
pogojev. Vzroki so dostikrat tudi pomanjkljiva urbanistična dokumentacija, 
pomanjkanje sredstev za odkup zemljišč na zalogo in nerazumevanje institucije 
etapne gradnje. Večina občinskih skupščin meni, da je etapna gradnja enaka 
programu opreme in zazidave, ki ni vezan na razpoložljiva finančna sredstva, 
ampak je vezan samo na zamišljen koncept zazidave. 

V tistih redkih primerih, kjer pa se je institut etapne gradnje uveljavil, 
pomeni to le formalno potrditev takega načina opremljanja stavbnih zemljišč, 
kjer je bilo financiranje minimalno (škrbine, skoraj popolna opremljenost s 
komunalnimi napravami v mestnih jedrih in podobno). 

Opaža se tudi slaba koordinacija vseh dejavnikov pri stanovanjsko komu- 
nalni izgradnji, katera naj bi bila predpogoj za uveljavitev etapne gradnje 
(posebno Maribor). V nekaterih primerih, ko se etapna gradnja izvaja, pa 
nimajo za to posebnih občinskih predpisov (Murska Sobota). So tudi primeri, ko 
določajo etape po posameznih zazidalnih načrtih (Celje), kjer štejejo posamezne 
zazidalne načrte za etape, pri čemer pa je porazdelitev stroškov na posamezne 
udeležence gradnje neprimerna, kajti investitor nosi praviloma pretežni del vseh 
stroškov urejanja. 

Poseben problem pri uvajanju etapne gradnje predstavlja pritisk individu- 
alnih graditelj ev na stavbna zemljišča. V teh primerih so potrebna velika za- 
četna finančna sredstva, katerih zaradi znanih razlogov ni na razpolago1. Zato 
rešujejo občinske skupščine to zadevo na ta način, da enostavno ne predpišejo 
etape. Zakonsko določilo namreč predvideva, da v takem primeru nosi stroške 
kompletnega urejanja investitor sam (Kranj, Trbovlje itd.). 

3. Pridobivanje stavbnih zemljišč 

Največja težava pri pridobivanju stavbnih zemljišč s stališča občine oziroma 
pooblaščene organizacije za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč je v tem, 
da v Sloveniji ni bil izdan zakon o določitvi stavbnega zemljišča v mestih in na- 
seljih mestnega značaja v smislu 2. člena prvega odstavka zveznega zakona. 
V tem zakonu bi bilo nujno treba predpisati, da ima občina pravico, že preden 
sprejme urbanistični načrt (ne pa šele ob sprejetju zazidalnega načrta — ah drugi 
ustrezen akt za določeno območje) odvzeti celotno zemljišče v zazidalnem ob- 
močju ne glede na to ah je v lasti posameznikov ali pa v upravljanju delovnih 
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organizacij. Samo tako je mogoče stavbno zemljišče primerno komunalno urediti 
in ga oddati prek javnega natečaja v smislu obstoječih predpisov. Težave so 
namreč v tem, da so bili ožji gradbeni okoliši v mestih večinoma ozko določeni, 
tako da so zemljišča, ki so zelo interesantna za gradnjo, ostala nenacionalizirana 
in so zato občine prisiljene, da pridobivajo taka zemljišča z ekspropriacijo ozi- 
roma nacionalizacijo. Nenacionalizirana zemljišča so bila tako prepuščena tudi 
špekulativnemu nakupovanju na zalogo partnerjem izven občine — raznim zdru- 
ženjem in gradbenim podjetjem. 

Pri pridobivanju stavbnih zemljišč so občinske skupščine opozorile na znano 
težavno problematiko glede špekulacije z zemljišči, tako s strani zasebnikov, kot 
tudi delovnih in drugih organizacij. Vprašujejo se, zakaj se ta praksa ne one- 
mogoči oziroma zakaj se delovnim organizacijam omogoča pridobitev zemljišč 
(v uporabo), ki jih le-te na Spekulativne načine pridobivajo in preprodajajo. 
Zakaj ne velja administrativen prenos enako za vse, tako za-zasebnike kot za 
delovne organizacije. Menijo, da bi morala republiška skupščina dati v tem 
smislu določeno pobudo, da se končno vzpostavi red pri pridobivanju zemljišč 
oziroma vzpostavi tak način, ki najbolj ustreza vsebini naše družbene ureditve. 

Nekatere občinske skupščine ugotavljajo, da so sredstva za pridobivanje 
oziroma odkup zemljišč minimalna, medtem ko druge (Maribor, Celje) trdijo, 
da teh sredstev ne primanjkuje. Pri tem je zanimiva praksa Kranja, ki si je 
pomagal pridobiti zemljišča izven gradbenega okoliša na pogodben način. Drug 
zanimiv primer je praksa občine Celje, ki pridobiva zemljišča na tistih področjih, 
kjer še ni zazidalnih načrtov, in sicer na osnovi predhodnih odkupov. V teh 
primerih dosegajo tudi zmerne cene. Ko so zemljišča odkupljena, pa objavijo 
zazidalen načrt in zemljišča uradno razparcelirajo. 

Poseben problem pridobivanja zemljišč predstavlja zasavsko področje, kjer 
se nahajajo eksploatacijska polja rudnikov. Predlagajo, da bi se izdal predpis 
na osnovi določil 17. člena temeljnega zakona o rudarstvu, ki naj bi določil meje 
eksploatacijskih polj. 

y obmorskih občinah se postavlja vprašanje lastništva nad zemljišči, ki se 
pridobivajo iz morja. Določiti bi bilo potrebno, ali je lastnik takega zemljišča 
tisti, ki ga je iz morja pridobil, ali občina. 

4. Uveljavljanje pravičnih odškodnin 

Uveljavljanje pravične odškodnine na podlagi določil zveznega zakona 
o razlastitvi (prečiščeno besedilo — Uradni list SFRJ, št. 11/68) poteka zelo 
počasi. V redkih primerih določajo sodni cenilci kriterije za odškodnino, ki pa so 
od primera do primera različni. Zato občinske skupščine enoglasno poudarjajo 
zahtevo za izdajo republiškega zakona o natančnejših merilih za določanje pra- 
vične odškodnine, kar omogoča zvezni zakon. 

Nekatere občinske skupščine (Maribor, Celje) so pri prodaji nacionaliziranih 
zemljišč dosegah pravično odškodnino, medtem ko so za zemljišča, ki niso nacio- 
nalizirana in ki so pretežno namenjena individualni gradnji, cene zemljišč 
oblikujejo prosto na tržišču. 

5. Oddajanje neurejenih stavbnih zemljišč 

Občine menijo, da je treba stavbno zemljišče praviloma oddajati urejeno 
tudi v primeru, ko gre za proizvodnjo stanovanj za trg. Zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev in neurejenega Sistema kreditiranja komunalne gradnje pa 
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so v večini primerov prisiljene oddajati stavbna zemljišča neurejena. Pri tem se 
sklepajo posebne pogodbe, kjer pa se na žalost ugotavljajo stroški in obveznosti 
glede plačila v odnosu med gradbenim podjetjem in investitorjem, in sicer tako, 
da v končni fazi le investitor nosi vse stroške, ker jih gradbeno podjetje 
vkalkulira v prodajno ceno določenega objekta. Na ta način bremenijo stroški 
komunalnega opremljanja ceno stanovanja od 10 do 20 °/#. Iz tega izhaja, 
da je oddaja neurejenih stavbnih zemljišč nestimulativna za končnega 
porabnika, ker plačuje določene komunalne storitve lahko tudi. dvakratno ali 
celo trikratno. Nasprotno od tega je mnenje občine Škofja Loka, ki zagovarja 
oddajanje neurejenega stavbnega zemljišča, ki po njihovem mnenju edino za- 
gotavlja pravilno realizacijo zazidalnega načrta ter kvalitetno izvedbo oprem- 
ljanja. 

Problematika obremenjevanja investitorja s posameznimi stroški urejanja 
stavbnega zemljišča je posebno vidna v primerih izvajanja prednostne pravice 
uporabe določenega stavbnega zemljišča. Oddajanje neopremljenega stavbnega 
zemljišča pa je stimulativno za individualnega graditelja, ki ima prednostno 
pravico, ker ni mogoče na zakonski podlagi zahtevati od njega potreben pri- 
spevek k urejanju zemljišča. Kasneje takšen investitor izsili, da se zemljišče 
opremi iz družbenih sredstev. Zato predlagajo, da bi v zakonu o pogojih in 
načinu za uveljavljanje prednostne pravice, ki je v pripravi, vnesli določbe, s 
katerimi bi bil tak lastnik zemljišča obvezen finančno sodelovati pri opremljanju 
zemljišča. 

6. Javni natečaj 

Institucija javnega natečaja se v praksi ni popolnoma uveljavila. Praksa je 
pokazala, da je primerneje uveljavljati javni natečaj za oddajo stavbnih zem- 
ljišč v primerih, ko gre za individualno stanovanjsko graditev, medtem ko je 
oddajanje stavbnih zemljišč za drugo družbeno gradnjo primernejše na osnovi 
neposrednih pogodb. Občinske skupščine menijo, da bi oddaja stavbnih zem- 
ljišč, ki so namenjena blokovni ali drugi družbeni gradnji, znatno povišala pro- 
dajno ceno takim objektom. Licitacija zemljišča je neprimerna tudi, kadar gre 
za industrijske objekte in druge javne zgradbe. 

Nekatere občinske skupščine uveljavljajo pri neposredni oddaji določene 
kriterije. Ti se izražajo predvsem v presoji cenejše gradnje. 

Občinska skupščina Domžale pa prakticira oddajanje stavbnih zemljišč 
prek tako imenovanih »tihih licitacij«, to je, da v primeru oddaje obvestijo o 
oddaji zemljišč potencialne neposredne interesente. 

7. Znanstveno-raziskovalno delo 

Večina občinskih skupščin je menila, da je v Sloveniji, potrebna znanstveno- 
raziskovalna institucija, ki bi se ukvarjala z razvojno-raziskovalnim delom na 
tem področju. Kljub temu so bila izražena še nekatera dodatna mnenja, ki so 
zastopala stališče, da je v Sloveniji, že dovolj inštitutov, ki se ukvarjajo, čeprav 
nekoordinirano', z raziskovalnim delom na tem področju. Zato menijo, da bi 
bilo morda dovolj, če bi ustanovili poslovno združenje teh institucij (Maribor- 
Murska Sobota). Občinska skupščina Kranj pa je bila mnenja, da se naj pri 
gospodarski zbornici ustanovi organ, ki bo znanstveno obdeloval posamezne 
probleme komunalnega gospodarstva po regijah. 
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Vse občinske skupščine pa so se zavzemale za to, da bi republiški sekretariat 
za urbanizem občasno prirejal strokovne seminarje tako zia izpolnitev občinskih 
predpisov s tega področja, kakor tudi za vzpostavitev enotnih metodologij s 
področja dela komunalnega gospodarstva. 

III. Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost 
posebnega družbenega pomena 

1. Samoupravni odnosi 

Zakon o komunalnih delovnih organizacijah je nujen, zato smatrajo, da so 
obstoječa oblika in alternativa določila, ki jih daje sam zakon, primerna, tako 
da se lahko uveljavljajo samoupravne pravice komunalnih delovnih organizacij 
kakor tudi pravice in dolžnosti posameznih občinskih skupščin do komunalnih 
delovnih organizacij; vse z namenom, da se potrošnikom posameznih mest 
oziroma področij, glede na krajevne razmere redno nudijo proizvodi in storitve 
kolektivne in individualne komunalne potrošnje. Zato menijo, da je zaskrb- 
ljenost, ki je bila izražena v posebnem pismu gospodarske zbornice in sindi- 
katov Slovenije, popolnoma odveč. 

Praksa kaže, da v večini komunalnih delovnih organizacijah ni odpora proti 
zakonu, menijo pa, da bi bilo potrebno v zakonu širše opredeliti, kako naj 
delujejo razširjeni samoupravni organi, to je organi izven komunalnih delovnih 
organizacij, ki jih lahko vzpostavi občinska skupščina na podlagi določil 18. člena 
zakona. To določilo določa, da lahko občinska skupščina z ustanovitvenim aktom 
ali s posebnim odlokom določi, da sodelujejo pri upravljanju komunalne delovne 
organizacije predstavniki družbenih skupnosti. 

Nekatere komunalne delovne organizacije pa menijo, da je samoupravljanje 
v komunalni dejavnosti z raznimi zakoni izredno omejeno in da delovnim orga- 
nizacijam dejansko ostane le izvajanje od občine potrjenih aktov. Povezava med 
občinskimi skupščinami in komunalnimi delovnimi organizacijami., ki temelji 
večinoma na pogodbenih odnosih, je dobra. Zato menijo, da predstavniki širše 
družbene skupnosti za normalno delovanje komunalnih služb niso potrebni, ker 
ima širša družbena skupnost vso možnost prek odbornikov vplivati na delo- 
vanje komunalne delovne organizacije (Ljubljana, Trbovlje, Celje, Škofja Loka 
in delno Koper). 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da je težko uveljaviti zakonska določila pri 
tistih komunalnih delovnih organizacijah, ki se ukvarjajo tudi s stranskimi 
dejavnostmi in ki jih opredeljujemo kot mešane komunalne delovne organi- 
zacije. Postavlja se vprašanje, kako naj se samoupravni odnosi določajo v okviru 
statuta v takih primerih. Vendar je s splošno veljavnimi predpisi znano, kako 
uporabljati posamezna določila v takih primerih, posebno pa še določila repu- 
bliškega zakona o komunalnih delovni organizacijah. 

Občinska skupščina Koper predlaga, da bi republiški organi morali napraviti 
pregled obstoječih občinskih odlokov in z navodili posredovati enotnejše rešitve. 
Poleg tega naj bi zakon določil razmerje med zunanjimi in notranjimi člani 
razširjenega delavskega sveta (člen 18), ki naj bi bilo 1 : 5 v korist članov 
delovne organizacije. 
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2. Nomenklatura komunalnih dejavnosti 

Republiški organi naj začno z akcijo uskladitve vseh znanih nomenklatur 
na področju komunalnega gospodarstva. Za izhodišče naj služi obstoječa nomen- 
klatura, ki je zajeta v republiškem zakonu o komunalnih delovnih organizacijah 
s tem, da naj bi se posamezne komunalne dejavnosti opisno razširile oziroma bolj 
jasno opredelile. Izjemno predstavlja predlog občine Izola, in sicer, da naj bi 
veljala nomenklatura, ki jo določa zvezni predpis oziroma pravilnik o razvršča- 
nju uporabnikov družbenega premoženja, ki ga uporablja pretežno statistična 
služba. 

3. Kadri 

Problematika pridobivanja strokovnjakov za področje komunalnega gospo- 
darstva je zelo težka. Praksa kaže, da je zasedba s strokovnimi kadri zelo šibka. 
Težko je pridobiti visokošolske kadre, kar kažejo tudi nedavno izvedeni pred- 
pisi, ki so bili neuspešni in ki so zahtevali razmeroma visoka finančna sredstva 
(v primerih Pirana trije razpisi 1,5 milijona S dinarjev). Občinske skupščine 
menijo, da tudi narava dela otežkoča odločitev posameznih strokovnjakov, da bi 
delovali na tem področju. Tudi posamezne šole ne pripravljajo ustreznih stro- 
kovnjakov. Potreba se ne čuti samo po strokovnjakih z visokošolskim študijem, 
ampak tudi po srednjem strokovnem kadru. Kajti niti učna programi na FAGG 
niti na srednji gradbeni šoli, v ustrezaj očem oddelku, ne zajemajo osnovnih 
področij komunalnega gospodarstva. Predlagajo, da bi se ustanovil poseben 
oddelek za komunalne tehnike v okviru srednje gradbene šole. 

Problematiko kadrov povečuje tudi razdrobljenost komunalnih organizacij 
v večini občin. Zato nekatere občine (Radovljica, Koper) predlagajo, naj bi se 
tudi na tem področju uvedla integracija, ki bi olajšala izpopolnitev komunalnih 
organizacij s strokovnimi kadri, mehanizacijo itd. 

4. Financiranje v komunalnih delovnih organizacijah 

Pomanjkanje in neustreznost bančnih posojil, ki jih naj bi pridobile komu- 
nalne delovne organizacije, vpliva na to, da se ne more oblikovati stroškovna 
cena za komunalne storitve individualne komunalne potrošnje. Bančna posojila 
so za te mampnp na razpolago le v manjši meri, kadar pa so, potem so ta posojila 
za organizacije neprimerna in neuporabna zaradi ostrih odplačilnih pogojev. 
Odplačevati bi jih morale v neprimerni višini in neustrezno> kratkih rokih. 
Komunalne delovne organizacije in občinske skupščine menijo, da je za vzposta- 
vitev funkcioniranja sistema komunalnega gospodarstva nujno vzpostaviti pri- 
merna bančna posojila s tako odplačilno dobo, ki bi ustrezala normalni živ- 
ljenjski dobi osnovnih primarnih komunalnih objektov in naprav. Konkretni 
predlogi prizadetih so si skoraj povsem enotni, in sicer v tem, da bi smela 
obrestna mera znašati maksimalno 2-3 %, da bi se moral oblikovati poseben 
krog teh bančnih sredstev, bodisi iz stanovanjskih sredstev, bodisi iz sredstev 
bivšega republiškega stanovanjskega sklada, bodisi iz stalnih bančnih sredstev, 
ki bi morala biti beneficirana s strani republiškega ali občinskega proračuna. 
Kar pa se tiče odplačilne dobe, je zanimiv predlog občinske skupščine Izola 
(tudi predlogi občin se ne razlikujejo dosti), ki je tale: 

— za gradnjo kolektorjev kanalizacije in primarnih cevovodov za vodovode 
odplačilna doba 30 let; 
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— za gradnjo čistilnih naprav za kanalizacijo in črpalnih naprav za kanali- 
zacijo in vodovode 30 let; 

— za gradnjo vodovodnega omrežja in za gradnjo kanalizacijskega omrežja 
ter za gradnjo vseh vrst električnih naprav za distribucijo 20 let; 

— za telefonske naprave 15 let; 
— za gradnjo cest in ulic ter pločnikov 30 let; 
— za gradnjo železnic, igrišč ter za gradnjo javne razsvetljave 20 let. 
Mestna skupščina Ljubljana prav uspešno rešuje problem kreditiranja ko- 

munalnih objektov in naprav s tem, da je predpisala obresti na poslovni sklad 
za komunalne delovne organizacije z izjemo stanovanjskih podjetij i.n enot, ki 
tudi štejejo v to dejavnost. Na ta način zbrana sredstva plasira letno na osnovi 
letnih programov po posebnem kreditnem skladu pri poslovni banki po izredno 
ugodnih odplačilnih pogojih (1 '"/o in do 30 let) v izgradnjo najnujnejših komu- 
nalnih objektov in naprav, pri čemer imajo prioriteto kanalizacijske naprave in 
plin. Izražena je bila bojazen, da bi ob eventualni ukinitvi tega instrumenta — 
obresti poslovnega sklada — bilo komunalno gospodarstvo zelo prizadeto in zato 
predlagajo, da naj bi zaradi specifičnosti tega področja komunalno gospodarstvo 
še obdržalo ta instrument delitve celotnega dohodka. Istočasno pa ugotavljamo, 
da v drugih občinah ta instrument niso uveljavili, kar gre predvsem na račun 
zaostalosti pri uveljavljanju določenih ekonomskih principov v to dejavnost 
(nivo stroškovne cene še vedno na ravni tarife, neobračunavanje amortizacije, 
pomanjkljiva evidenca osnovih sredstev itd.). 

Vse občinske skupščine in komunalne delovne organizacije odobravajo poli- 
tiko uveljavljanja stroškovnih cen s tem, da nekateri menijo, da naj se to doseže 
že leta 1971, vendar meni večina, da je ta proces dolgotrajnejši in da je leto ne- 
mogoče vnaprej določiti. Ob močni ekspanziji stanovanjske in druge graditve je 
namreč potrebno usposobiti komunalne delovne organizacije, da bodo le-te spo- 
sobne prek stroškovne cene kriti tako stroške enostavne reprodukcije kot tudi 
del stroškov za razširjeno reprodukcijo. Delno izjemo beležimo v tistih primerih, 
ko posamezna mesta sploh ne razpolagajo z osnovnimi, komunalnimi objekti in 
napravami kot so vodovod in kanalizacija. V takih primerih je prevladovalo 
mnenje, da bi morala republika znatno pomagati s finančnimi sredstvi, pri 
čemer pa uveljavitev stroškovne cene na možna (Murska Sobota). 

Tudi diferenciacija se polagoma ureja, saj so že opazni odnosi v razmerju 
1 : 2,5 ali celo 1 :1. Vendar so to le redke izjeme. Občinske skupščine in komu- 
nalne delovne organizacije se zavzemajo za postopno odpravo razmerja v škodo 
gospodarstva in za beneficiran je cene pri večjih potrošnikih določenih komunal- 
nih storitev (Maribor, Nova Gorica, Izola), če to seveda n<= vpliva na pretirano 
potrošnjo (izključno pri vodi) tam, kjer je zaradi omenjenih virov potrebna pre- 
vidna potrošnja. 

STALISCA 

skupine poslancev ob izvajanju republiških zakonov in ustrezaj očih 
občinskih odlokov s področja komunalnega gospodarstva 

Skupina poslancev, ki je na osnovi analize v komunalnem gospodarstvu, 
vodila neposredne razprave o izvajanju predpisov, ki urejajo komunalno gospo- 
darstvo v Sloveniji s predstavniki nekaterih občinskih skupščin in komunalnih 
delovnih organizacij, 
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ugotavlj a, 

da se na tem področju družbene dejavnosti javlja vrsta problemov, ki so ne- 
rešeni oziroma se njih delna rešitev realizira zelo različno, z večjimi ali manjšimi 
uspehi v posameznih občinah, mestih in krajih. Na trenutno stanje v komu- 
nalnem gospodarstvu vplivajo poleg specifičnosti te panoge tudi dogajanja v 
drugih panogah, saj so splošna gospodarska gibanja tudi za komunalno gospo- 
darstvo eno izmed osnovnih meril njene uspešnosti. 

Pri tem se čuti predvsem pomanjkanje enotne politike v okviru republike, 
zlasti glede sistema financiranja itd. Prav tako se šele pripravlja dolgoročen 
razvojni koncept, ki naj bi v okviru republiškega koncepta celotnega gospodar- 
stva dajal osnovne smernice tudi komunalnemu gospodarstvu, čeprav je ta 
disciplina v svojih podrobnostih pretežno občinskega pomena. 

Skupina poslancev se v celoti strinja s sugestijami za nadaljnje reševanje 
problematike gospodarstva, ki so dani v »Analizi« republiškega sekretariata 
za urbanizem, pri. čemer posebej poudarja, da je potrebno reševati določene 
naloge s takojšnjimi ukrepi, določene pa na osnovi dolgoročnih zamisli. Zato 
zavzema skupina nekatera stališča, za katera meni, da so bistvenega pomena, 
da bi se lahko tudi na tem področju uspešneje uveljavil sedanji sistem, ki pred- 
videva realizacijo ekonomskih ukrepov v taki meri, ki jo ta panoga lahko 
sprejme. 

I. Zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča 

1. Prispevek v dosedanji obliki naj ostane še v naprej kot instrument za 
financiranje kolektivne komunalne potrošnje. Namembnost prispevka naj se ne 
spreminja, ker bi vsaka razširitev namembnosti ohromila že itak skromna sred- 
stva, katera občinske skupščine v skladu z rastjo teh naprav le s težavo po- 
večujejo ali pa jih zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev sploh ne morejo. 

Pomanjkanje sredstev za vzdrževanje objektov in naprav kolektivne komu- 
nalne potrošnje naj skušajo občinske skupščine odpraviti na ta način, da pred- 
pišejo določen odstotek od rednih proračunskih sredstev (prispevki, davki in 
takse) za te namene in jih osredotočijo na poseben račun občine (primer 
Maribora). 

2. Republiški sekretariat za urbanizem naj pripravi spremembo republi- 
škega zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča — tretja alinea 2. člena 
— ki oprošča plačevanje prispevka za nezazidana stavbna zemljišča, ki jih de- 
lovne organizacije ne uporabljajo pri izvrševanju svoje dejavnosti, oziroma ne 
oddajajo v najem, v tem smislu, da za take primere ne preneha obveznost pla- 
čevanja prispevka. Tudi občinske skupščine je potrebno opozoriti, da zmanjšajo 
obseg oprostitev za plačilo prispevka. 

Republiški sekretariat za urbanizem naj dopolni republiški zakon za upo- 
rabo mestnega zemljišča z natančnejšo definicijo uporabne tlorisne površine, da 
bi na ta način odpadle številne neprimerne interpretacije te površine, ki so 
navedene v ustrezajočih občinskih odlokih. 

3. Republiški sekretariat za gospodarstvo naj pripravi osnutek republiškega 
zakona o mestnih ulicah, kjer naj bi bili določeni tudi viri sredstev za vzdrže- 
vanje mestnih ulic, da bi se na ta način dopolnjevala sredstva iz prispevka za 
uporabo mestnega zemljišča. 
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4. Poslovne banke naj plasirajo svoja sredstva v obliki srednjeročnih posojil 
tudi na področje kolektivne komunalne potrošnje, pri čemer pa naj občinske 
skupščine in republiška skupščina prouči možnosti za beneficiranje obrestne 
mere iz proračunskih sredstev (predviden poskus beneficiran j a v Mariboru že 
za leto 1970). 

5. Občinske skupščine naj intenzivneje uveljavljajo Institut prispevka za 
poslovne lokale, ki se nahajajo na posebno pridobitnih lokacijah, da bi na ta 
način zajele vsaj del rentnih diferencialov in sredstva iz tega naslova plasirala 
za financiranje kolektivne komunalne potrošnje. 

6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj organizira izdelavo študije o 
raznih načinih financiranja kolektivne komunalne potrošnje, pri čemer se naj 
proučijo predvsem metode, ki zaenkrat niso v veljavi. 

II. Zakon o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča 

1. Sistem financiranja komunalnega gospodarstva se v praksi le počasi 
uveljavlja. Kljub temu menimo, da ga ne kaže spreminjati, ampak je potrebno 
čim hitreje odpravljati tiste ovire, ki v največji meri preprečujejo njegovo 
realizacijo. To je predvsem pomanjkanje dolgoročnih bančnih posojil za objekte 
in naprave individualne komunalne potrošnje in počasno uveljavljanje stroškov- 
nih cen za individualne komunalne storitve. 

Zato se naj nadaljuje proces vzpostavljanja stroškovnih cen, oblikovanje 
dolgoročnih bančnih sredstev, s tem, da se beneficira višja obrestna mera iz 
občinskih in republiškega proračuna. Za specifične komunalne objekte in na- 
prave individualne komunalne potrošnje, katerih investicijske vsote znatneje 
presegajo razpoložljivo finančno moč lokalnih fondov, pa se naj realizira možr- 
nost kreditiranja pod izjemnimi pogoji iz centralnih republiških fondov, ki 
bodo v tem primeru predstavljala dopolnilna sredstva lokalnim financam. 

Prav tako naj se postopoma odpravlja dosedanje razmerje cen oziroma 
tarif za posamezne vrste potrošnikov komuanlnih storitev in se naj približuje 
razmerju 1:1, pri čemer se naj skuša uveljaviti tudi beneficiran način cene ozi- 
roma tarife glede na večje potrošnike, kjer je to objektivno mogoče. 

2. "Vjsem občinskim skupščinam, ki še niso sprejele odlokov o urejanju in 
oddajanju stavbnega zemljišča, se priporoča, da le-te čimprej sprejmejo, da 
bodo imeli na ta način vsaj pravno-formalno vzpostavljen sistem komunalnega 
gospodarstva. 

3. Izvršni svet oziroma Skupščina SR Slovenije naj pospešijo postopke pri 
sprejemanju republiškega zakona o natančnejših merilih za določanje odškod- 
nine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča, da bi na ta način pospešili 
uveljavljanje pravične odškodnine. 

4. Izvršni svet in Skupščina SR Slovenije naj podpreta organiziranje enot- 
nega znanstvenoraziskovalnega dela na področju stanovanjsko-komunalnega 
gospodarstva v Sloveniji, ki je sedaj neenotno, razdrobljeno oziroma obstoja 
v nezadovoljivem obsegu. 

5. Republiški sekretariat za urbanizem naj pripravi dopolnitve zakona o 
urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča predvsem glede natančnejše oprede- 
litve pojma stavbnega zemljišča, ki se v praksi različno tolmači in realizira. 

Čeprav se večina občinskih skupščin zavzema za to, da bi nadomestna 
stanovanja financirali po veljavnem načinu, to je da bi stroške šteli v stroške 
priprave stavbnega zemljišča, ki jih plača investitor, smo mnenja, da naj bi se 

21« 
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ti stroški krili iz amortizacije celotnega stanova j skega fonda (ki je v upravljanju 
stanovanjskih podjetij in enot za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami), v taki 
višini, kolikor je prizadeti stanovanjski objekt že amortiziran. Na ta način bi se 
dosegla tudi večja koordinacija vseh dejavnikov pri stanovanjsko-komunalni 
graditvi, doseglo bi se racionalnejše trošenje sredstev za nadomeščanje stano- 
vanjskega fonda in tudi etapna gradnja bi imela v tem primeru večjo težo. 

6. Republiški sekretariat za urbanizem naj organizira občasne seminarje, na 
katerih bi se obravnavali bistveni problemi pri raznih vidikih izvajanja republi- 
ških predpisov in problematika pri pripravi ustrezajočih občinskih odlokov 
ter drugi vsebinski elementi s področja komunalnega gospodarstva. 

7. Oblikovanje etap mora zavzeti pri posameznih občinah večji razmah, pri 
čemer se naj etape oblikujejo v odvisnosti od treh glavnih financerjev, ki so- 
delujejo pri urejanju stavbnih zemljišč, in sicer: občina, komunalna delovna 
organizacja in investitor. Pri tem naj skušajo doseči maksimalno racionalizacijo 
in koordinacijo vseh partnerjev, ki se javljajo pri urejanju stavbnih zemljišč. 

8. Občinske skupščine naj v svojih odlokih natančneje opredelijo', kdaj se 
šteje stavbno zemljišče za delno opremljeno in kdaj za popolnoma opremljeno. 

9. Spremeniti je potrebno nekatera določila zakona o določitvi stavbnega 
zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja, in sicer v tem smislu, da ima 
občina pravico že pred sprejetjem urbanističnega programa odvzeti celotno 
zemljišče v predvidenem zazidalnem območju, ne glede na to ali je v lasti 
posameznikov ali pa v upravljanju delovnih organizacij. 

Ob tem se naj prouči tudi problematika pridobivanja zemljišč na tako 
imenovanih eksploatacijskih poljih rudnikov. V ta namen bi bilo verjetno po- 
trebno spremeniti določila 17. člena temeljnega zakona o rudarstvu. Podoben je 
problem lastništva nad zemljišči, ki se pridobivajo iz morja. Proučiti in določiti 
bi bilo potrebno, kdo je lastnik takega zemljišča. 

10. Skupščina SR Slovenije naj prevzame pobudo za proučitev in za rešitev 
vprašanj s področja prenosa stavbnih zemljišč. Posamezne občinske skupščine 
zahtevajo, naj bi se Skupščina SR Slovenije aktivneje vključila v prizadevanja 
za odpravo špekulacij z zemljišči, tako s strani zasebnikov kot tudi delovnih in 
drugih organizacij. Občinske skupščine namreč postavljajo vprašanje, zakaj se 
omogočajo spekulativni načini pridobivanja in preprodajanja zemljišč in zakaj 
ne velja administrativen prenos enako za vse prizadete. 

V zakon o pogojih in načinu za uvelavljanje prednostne pravice naj se 
vnesejo določbe, s katerimi bi bil lastnik zemljišča, ki ima prednostno pravico, 
ravno tako obvezen v določenih primerih sodelovati pri urejanju stavbnega 
zemljišča. 

III. Zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno 
dejavnost posebnega družbenega pomena 

1. Zakon je koristen in nujen, ker omogoča, da se potrošnikom posameznih 
mest, večjih naselij oziroma področij nudijo redno proizvodi in storitve kolek- 
tivne in individualne komunalne potrošnje, primerno krajevnim razmeram in 
trenutni stopnji razvoja komunalnega gospodarstva v posameznih občinah. 

2. Smatramo, da niso nujni razširjeni samoupravni organi in da lahko samo- 
upravni organi komunalnih delovnih organizacij skupno z občinskimi pred- 
stavniki na podlagi zakonskih določil uspešno in učinkovito (ob rešenem pro- 
blemu financiranja) skrbe za komunalne proizvode in storitve. Ob posebnih pro- 
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blemih in potrebah lahko potrošniki, s pomočjo izvoljenih občinskih odbornikov, 
vplivajo na komunalno politiko delovne organizacije. 

3. Nomenklaturo komunalnih dejavnosti, ki je zajeta v republiškem zakonu 
o komunalnih delovnih organizacijah je potrebno opisno razširiti,, to je jasneje 
opredeliti. Takšna naj bi nato služila za različne namene, za katere se sedaj 
uporabljajo še določila dveh zveznih predpisov. Na ta način bodo odpadle šte- 
vilne nejasnosti in različno obravnavanje komunalnih dejavnosti. 

4. Občinske skupščine in komunalne delovne organizacije naj vlože poseben 
trud za celotno evidentiranje kolektivnih in individualnih komunalnih na- 
prav in napeljav, skladno z zakonom o katastru komunalnih naprav. Pri tem naj 
komunalne delovne organizacije postopoma prevzamejo komunalne naprave 
in napeljave individualne komunalne potrošnje tudi v obračun (amortizacijo). 

5. Občinske skupščine in komunalne delovne organizacije naj vodijo eno- 
vito politiko za vključevanje strokovnih kadrov v komunalno dejavnost. Združe- 
vanje komunalnih delovnih organizacij z enako'dejavnostjo bo olajšalo njihovo 
izpopolnitev s strokovnimi kadri in naredilo za le-te področje privlačnejše 
(finančno in strokovno). Zaradi izrednih potreb po srednje strokovnem kadru 
naj republiški organi sprožijo iniciativo, da se v ustrezajočem oddelku grad- 
bene srednje šole zajame tudi področje komunalnega gospodarstva, kar bo omo- 
gočilo šolanje profila komunalnega tehnika. 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne 
15. januarja 1970 obravnaval osnutek sklepov in priporočil o ukrepih in nalogah 
za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji, ki jih je Skup- 
ščini SR Slovenije poslal odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno 
gospodarstvo republiškega zbora. 

Kot osnova za razpravo na odboru je služilo naslednje gradivo: 
— analiza komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji, ki jo je pripravil 

republiški sekretariat za urbanizem, 
— poročilo skupine poslancev o stališčih nekaterih občinskih skupščin in 

komunalnih delovnih organizacij pri izvajanju republiških zakonov in občinskih 
odlokov s področja komunalnega gospodarstva. 

V skupini poslancev, ki je sestavila poročilo in ki je proučila problema,tiko 
komunalnega gospodarstva, sta sodelovala tudi dva člana tega odbora. 

Odbor je ugotovil, da je tako v analizi kot tudi v poročilu skupine poslan- 
cev podana problematika pri izvajanju republiških zakonov, ki se nanašajo na 
komunalno gospodarstvo, in sicer: 

— zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča1, 
— zakon o urejanju in oddajanju stavbnih zemljišč in 
— zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost 

posebnega družbenega pomena. 
Odbor je menil, da je analiza, ki jo je pripravil republiški sekretariat za 

urbanizem, dobro izdelana in da so tudi realno podana stališča skupine poslan- 
cev o problemih komunalnega gospodarstva v poprej omenjenem poročilu. 

Na podlagi analize in poročila skupine poslancev je odbor za urbanizem ter 
stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora izdelal osnutek 
sklepov in priporočil o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega 
gospodarstva v SR Sloveniji. 
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Odbor je menil* da je za oživljanje in regeneracijo komunalnega gospodar- 
stva v SR Sloveniji nujno potrebno, da Skupščina SR Slovenije sprejme pred- 
loženi osnutek sklepov in priporočil. Izraženo je bilo mnenje, da bodo omenjeni 
sklepi in priporočila v občinah in komunalnih delovnih organizacijah precej 
pripomogli k realizaciji navedenih stališč in da pomenijo nedvomno korak 
naprej k urejanju nekaterih perečih problemov komunalnega gospodarstva. 

V načelni obravnavi osnutka sklepa in priporočila odbor ni imel pripomb. 
Pri obravnavi posameznih ugotovitev, sklepa in priporočila pa je odbor 

sprejel naslednje pripombe: 
1. na strani 3 med predzadnjim in zadnjim odstavkom ugotovitev (za stav- 

kom.... »vse to se negativno odraža na ceno stanovanj;«), naj se vstavi nov 
odstavek sledeče vsebine: 

»— pri porazdelitvi stroškov za urejanje stavbnih zemljišč se v mnogih 
primerih ne upoštevajo tudi dejanski stroški, ki jih povzročajo posamezni načini 
izgradnje stanovanj — posebno različni stroški pri blokovni ali individualni 
gradnji, ker niti zakon niti občinski odloki nimajo enotnih meril;« 

2. na strani 7 v poglavju II. Priporočila (1 občinskim skupščinam), naj se 
drugi stavek v točki a) spremeni tako, da se glasi: 

»... Sredstva za vzdrževanje teh naprav naj še vnaprej zagotovijo iz pro- 
računov v stalnem in ustreznem odstotku v skladu z vlaganji sredstev v raz- 
širjeno reprodukcijo;« 

3. na strani 8 (2. komunalnim delovnim organizacijam) naj se za točko c) 
vstavi nov odstavek sledeče vsebine: 

»— še naprej naj poglabljajo samoupravne odnose v svojih delovnih organi- 
zacijah, med komunalnimi organizacijami in ožjimi družbeno-političnimi skup^- 
nostmi;«. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme osnutek sklepa in pri- 
poročila o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva v 
SR Sloveniji skupaj s pripombami odbora. 

Odbor je za poročevalca na zboru določil poslanca Janeza Vidmarja. 

St.: 36-36/69 
Ljubljana, 16. 1. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 17. seji 
dne 20. januarja obravnavala osnutek sklepa in priporočila o Ukrepih in nalogah 
za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji, ki ga1 je predložil 
odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega 
zbora. 

V načelni obravnavi predloženega osnutka komisija ni imela pripomb. 
Pri podrobni obravnavi besedila pa je komisija sprejela 'naslednja mnenja, 

stališča in pripombe: 

K 3. alinei na strani 3: 
Besedilo te alinee naj bi se spremenilo tako, da bi se glasilo: »— občinski 

odloki zelo široko uporabljajo izjeme, za katere ni treba plačevati prispevka za 
uporabo mestnega zemljišča glede na pooblastila v drugem odstavku 3. člena 
temeljnega zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (Uradni list 
SFRJ, št. 51-645/67);«. 
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Spremembo te analize oziroma ugotovitve v besedilu predloga narekuje 
pravilna interpretacija drugega odstavka 3. člena citiranega temeljnega zakona, 
da republiški zakon ali odlok občinske skupščine lahko predpiše, da se tudi v 
drugih primerih, zlasti pa v primeru, če komunalna izgradnja ne pripomore k 
ugodnejši uporabi zemljišča (5. člen temeljnega zakona), ne plačuje prispevek 
za uporabo mestnega zemljišča. Zaradi tega formulacija, da so občinski odloki, 
ki določajo preveč izjem, za katere ni treba plačevati prispevka za uporabo 
mestnega zemljišča, celo v nasprotju s pooblastili v drugem odstavku 3. člena 
citiranega temeljnega zakona, ni točna. V navedenem odstavku je namreč tako 
pooblastilo le dano republiškemu zakonu oziroma odlokom občinskih skupščin, 
realizacija tega pooblastila pa je podana v 2. členu republiškega zakona o pri- 
spevku za uporabo mestnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42-217/66 in št. 40/67) 
in v ustreznih določbah posameznih odlokov. 

K 1. alinei na strani 4: 
Zadnja dva stavka te alinee naj bi se ustrezneje formulirala. Komisija je 

imela zlasti pomisleke o primernosti besedila pri formulaciji, da je »tržna vred- 
nost nerealna, saj je povpraševanje večje od ponudbe-«. Sama kategorija tržne 
vrednosti ima relativen pomen, ker ne predstavlja komponente odškodnine za 
razlaščena stavbna zemljišča oziroma po določbi tretjega odstavka 32. člena 
zakona o razlastitvi (Uradni lits SFRJ — prečiščeno besedilo št. 11-135/68) tudi 
ne more biti kriterij za pravično odškodnino, ker se pri določanju odškodnine 
za stavbno zemljišče ne upošteva. Iz tega razloga pri ugotovitvah o pra- 
vični odškodnini v tej alinei ni primerno navajati kriterija nerealne tržne cene 
in bi bilo zato potrebno v predlogu sklepa in priporočila besedilo zadnjih dveh 
stavkov ustrezno preoblikovati. 

K točki 1. a) na strani 5: 
Besedilo celotne točke 1. a) naj bi se črtalo. Pospešitev postopka pri spre- 

jemanju republiškega zakona o natančnejših merilih za določanje odškodnine 
za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča ni odvisna od izvršnega sveta, pač 
pa od Skupščine SR Slovenije, v kateri poteka redni zakonodajni postopek, ki je 
bil sprožen s predlogom izvršnega sveta za izdajo tega zakona z dne 3. 7. 1969. 

K točki 1. c) na strani 5: 
Komisija smatra, da ni primerna formulacija, da izvršni svet skupno s 

Skupščino SR Slovenije podpre prizadevanje, da se raziskovalno-pospeševalno 
delo na področju stanovanjsko-komunalnega gospodarstva organizira enotno«, ker 
je taka obveznost postavljena preveč pavšalno in preohlapno in ne pomeni točno 
določene naloge za njeno dejansko izvedbo. Poleg tega ta akt sprejema sama 
Skupščina SR Slovenije dn ni primerno, da nalaga izvršnemu svetu določeno 
neprecizirano obveznost v sodelovanju z njo samo. Zaradi tega naj bi. predlaga- 
telj v predlogu sklepa in priporočila izoblikoval primernejše besedilo, v katerem 
bi točno opredelil navedeno nalogo in pa tudi njenega nosilca — lahko je to 
tudi kakšna specializirana organizacija, ki bi jo za izvedbo te naloge pooblastil 
izvršni svet. 

K 2. alinei točke 2. a) na strani 5: 
Besedilo: »— da se odpravijo oprostitve«' naj bi se nadomestilo z besedilom: 

»— da se opravi oprostitev,«. 
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Ker gre v tej alinei po smislu njenega besedila le za eno oprostitev, in sicer 
za nezazidana stavbna zemljišča, ki jih delovna organizacija ne uporablja pri 
izvrševanju svoje dejavnosti, oziroma ne oddaja v najem, po 3. alinei 2. člena 
republiškega zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, in ne za ostale 
oprostitve v istem členu, je predlagana sprememba besedila utemeljena. 

K točki 2. d) na strani 6: 

Komisija je imela pomislek v zvezi z obveznostjo republiškega sekretarita za 
urbanizem v tej točki, da organizira seminarje, na katerih naj se obravnavajo 
poglavitni problemi pri izvajanju republiških zakonov in druga problematika, 
ker je taka metoda dela že smiselno zapopadena v rednih delovnih nalogah tega 
sekretariata po 11. členu zakona o organizaciji republiške uprave SR Slovenije 
(Uradni, list SRS, št. 14-150/65) in jo ni potrebno še 'posebej navajati. Zaradi tega 
naj bi predlagatelj v predlogu sklepa in priporočila, glede na ta pomislek ustrez- 
neje formuliral to točko. 

K točki 4. a) na strani 6: 

Besedilo te točke naj se črta. Republiški sekretariat za gospodarstvo je 
že predložil Skupščini SR Slovenije predlog za izdajo zakona o javnih cestah z 
dne 12. 11. 1969, v katerem so podani vsi vidiki oziroma načela glede zakono- 
dajne ureditve tega področja v naši republiki in je zato zadolžitev tega sekre- 
tariata, naj v omenjenem zakonu še posebej opredeli pojem mestne ulice in 
prouči vire sredstev za gradnjo, rekonstrukcijo lin vzdrževanje mestnih ulic, 
nepotrebna. 

K tački 4. b) na strani 6: 

Besedilo: »17. člena« naj se nadomesti z besedilom: »57. člena«. 
Ta sprememba je le redakcijskega značaja. 
V zvezi s pripravo predlogov za spremembe in dopolnitve republiških 

zakonov o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, o urejanju in oddajanju 
stavbnega zemljišča ter predloga za spremembo zveznega zakona o določanju 
stavbnega zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja, kar je v točkah 
2. a), b) in c) na strani 5 in 6 naloženo republiškemu sekretariatu za urba- 
nizem, je komisija imela splošno pripombo, da bi predlagatelj pri sestavi pred- 
loga sklepa in priporočila proučil in dopustil možnost obravnave navedenih 
predlogov za1 spremembe in dopolitve teh predpisov v okviru tekočega revizij- 
skega postopka v ustreznih revizijskih skupščinskih komisijah. 

K točki 1. a) na strani 7: 

Prvi stavek naj se črta. Formulacija prvega stavka je povzetek določbe 
prvega odstavka 5. člena republiškega zakona o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča, da se prispevek sme uporabljati samo za graditev in rekon- 
strukcijo komunalnih objektov in naprav kolektivne potrošnje in kot taka ima 
bolj značaj ugotovitve zakonske norme, kot pa priporočila občinskim skup- 
ščinam. 

Zaradi črtanja prvega stavka naj se preostalo besedilo te točke preuredi 
tako, da naj se glasi: 

»Sredstva za vzdrževanje komunalnih naprav kolektivne potrošnje naj se 
se še vnaprej zagotavljajo iz proračunov v skladu z vlaganji sredstev v razširjeno 
reprodukcijo;«. 
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K točki 1. c) na strani 7: 

Komisija je smatrala, da naj bi predlagatelj v predlogu sklepa in priporočila 
postavil bolj jasno oziroma precizno formulacijo glede uveljavljanja višjega pri- 
spevka za uporabo mestnega zemljišča za poslovne prostore v ožjem gradbenem 
okolišu, ki so pridobitno posebno ugodni. 

Besedilo oziroma priporočilo v osnutku sklepa in priporočila o intenzivnem 
uveljavljanu višjega prispevka po občinskih skupščinah je namreč, nejasno v 
toliko, da bi si občinske skupščine lahko to razlagale pavšalno1, kot splošno 
možnost oziroma celo kot poziv na zvišanje prispevka. Dejansko pa je v 3. a) 
členu citiranega republiškega zakona občinskim skupščinam dana fakultativna 
možnost za tako zvišanje, ki pa je povsem stvar njihove politike oziroma in- 
teresov glede poslovnih prostorov v ožjih gradbenih okoliših, ki so pridobitno 
posebno ugodni. 

K točki 1. d) na strani 7: 

Besedilo zadnjega dela te točke: », da bomo imeli tudi pravno izpeljan sistem 
komunalnega gospodarstva;« naj se črta. Glede na ugoto;vitev v zadnjem stavku 
drugega odstavka na strani 2 tega osnutka, da se napredek kaže zlasti v tem, da 
imamo v republiki Sloveniji pravno urejen sistem komunalnega gospodasrtva, 
navedeno besedilo v tej točki nasprotuje tej ugotovitvi, ker šele v prihodnosti 
predpostavlja pravno izpeljan, sistem komunalnega gospodarstva. 

K točkama 1. k) nastrani 8 in 2. č) na strani 9: 

Besedilo teh dveh točk -ni povsem usklajeno. Medtem ko se občinskim 
skupščinam priporoča, da naj spodbujajo integracijske procese v komunalnem 
gospodarstvu na občinskem in na širšem regionalnem področju v smeri poslovno- 
tehničnega sodelovanja, pa se komunalnim delovnim organizacijam priporoča, 
da naj pristopijo k integraciji in poslovno-tehničnem sodelovanju. Besedilo obeh 
točk bi bilo potrebno uskladiti z upoštevanjem ene ali druge možnosti. 

St.: 36-36/70 
Ljubljana, dne 21. 1. 1970 

POROČILO 

o uskladitvi spornega besedila zakona o dopolnitvi zakona 
o komunalnih taksah 

Komisija za usklajevanje spornega besedila predloga zakona o .dopolnitvi 
zakona o komunalnih taksah, ki sta jo v skladu z določili prvega odstavka 314. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije imenovala republiški in gospodarski 
zbor na svojih sejah dne 29. decembra 1969 potem ko kljub obravnavi predloga 
zakona nista sprejela v enakem besedilu, se je na seji dne 20. januarja 1970 
sestala z namenom, da pripravi predloge za rešitev spornih vprašanj. 

Komisija je ugotovila, da so sporna vprašanja naslednja: 
— republiški zbor je na seji dne 29. decembra 1969, ko je ponovno obrav- 

naval predlog zakona, sprejel na predlog obeh pristojnih odborov sporni del 
zakona v naslednjem besedilu: 
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6. točka 4. člena zakona: 

6. za izobešene firme, reklame, objave in oglase, ki so postavljeni, 
pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih;« 

novi drugi odstavek 4. člena zakona: 

»Komunalna taksa iz 6. točke prejšnjega odstavka tega člena se ne more 
predpisovati za napise, ki so po zakonu ali odloku občinske skupščine obvezni.« 

— gospodarski zbor je na seji dne 29. decembra 1969, ko je ponovno 
obravnaval predlog zakona., vztrajal pri prvotnem besedilu te točke, kot ga je 
sprejel na svoji 8. seji in to: 

6. točkfa 4. člena zakona: 

»— 6. za objave in oglase, ki se pritrjujejo na zidove, ograje in druge 
predmete;« 

Gospodarski zbor tudi ni sprejel novega drugega odstavka 4. člena zakona. 
Komisija obeh zborov je sestavila v smislu člena 314 poslovnika Skupščine 

SR Slovenije naslednji 

predlog 

za rešitev spornega vprašanja 

Republiški in gospodarski zbor naj na prvih prihodnjih sejah sprejmeta 
sporno besedilo 6. točke 4. člena v naslednjem besedilu: 

»— 6. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali 
drugače označeni na javnih mestih;« 

Komisija tudi predlaga, da zbora zaradi večje jasnosti novega besedila 6. 
točke 4. člena sprejmeta k 4. členu nov odstavek v naslednjem besedilu: 

»Komunalna taksa iz 6. točke sprejšnjega odstavka tega člena se ne more 
predpisovati za napise firm, ki so po zakonu ali odloku občinske skupščine 
obvezni.« 

Komisija je sestavila predlog na podlagi temeljite presoje razlogov, ki so 
bili podani v obeh zborih, upoštevaje vse tiste momente, ki lahko pripeljejo 
do optimalne rešitve spornega vprašanja. Mnenja je, da so s tem, da so izvzete 
od obdavčenja izobešene firme- razčiščene vse nejasnosti in da je odpadla vsaka 
možnost, da bi lahko kdorkoli obdavčil tiste firme, katerih izobešanje je po 
predpisih obvezno. Ob tem pa predlagano besedilo zagotavlja, da bodo obdavčeni 
reklamni napisi, ki služijo podjetjem za zvečanje njihove poslovne dejavnosti. 

Za poročevalca na republiškem zboru je komisija določila poslanca repu- 
bliškega zbora Gregorja Klančnika, za poročevalca na gospodarskem zboru pa 
poslanca Ivana Atelška. 

St.: 423-4/69 
Ljubljana, 20. 1. 1970 
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OSNUTEK ZAKONA 

o geodetski službi 

I. Temeljne določbe 

1. člen 

Geodetska služba zagotavlja za potrebe družbene skupnosti načrte, karte, 
katastre in druge evidence o zemljišču in objektih za namene prostorskega 
planiranja in urejanja, komunalnega opremljanja naselij, smotrnega izkoriščanja 
kmetijskih in gozdnih zemljišč- urejanja premoženjsko-pravnih razmerij, do- 
ločanja osnov za odmero prispevkov in davkov, narodne obrambe in za druge 
namene. 

Zadeve geodetske službe so zadeve splošnega pomena za SR Slovenijo. 

2. člen 

Zadeve geodetske službe v SR Sloveniji opravljajo v mejah pravic in 
dolžnosti, ki so določene s tem zakonom, upravni organi za geodetske zadeve in 
geodetske delovne organizacije, ki jih za to ustanovijo SR Slovenija oziroma 
občine (v nadaljnjem besedilu: »geodetske delovne organizacije«). 

3. člen 

Plravice in dolžnosti občin in republike v zadevah geodetske službe so 
določene s tem zakonom in s posebnimi zakoni. 

Za zadeve geodetske službe veljajo v vsej SR Sloveniji enoten sistem in 
enotni tehnični normativi, določeni s tem zakonom, s predpisi izdanimi na 
njegovi podlagi, ter z drugimi posebnimi predpisi. 

4. člen 

Uradne evidence o zemljišču in objektih, ki jih v okviru svojega delovnega 
področja vodijo državni organi ter delovne in druge organizaoije, morajo teme- 
ljiti na podatkih, ki izhajajo iz načrtov, kart in katastrov geodetske službe. 

5. člen 

Sodišča, državni organi ter delovne in druge organizaoije, ki odločajo o 
spremembah glede lastniških oziroma uporabniških razmerij na nepremič- 
ninah ter o njih namenski rabi, zavarovanju ali rezervaciji, so dolžne pošiljati 
ustrezne odločbe oziroma sklepe občinskemu upravnemu organu za geodetske 
zadeve. 

6. člen 

Podatki načrtov, kart, katastrov in evidenc geodetske službe so javni, če 
ni z zakonom ah s predpisom, izdanim na njegovi podlagi, za posamezne podatke 
drugače določeno. 
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II. Izvrševanje zadev geodetske službe 

7. člen 
Zadeve geodetske službe so: 
1. izmeritev zemljišča itn izdelava načrtov in kart ter njihovo vzdrževanje; 
2. izdelava in vzdrževanje zemljiškega katastra; katastra komunalnih 

naprav in katastra zgradb; 
3. bonitiranje zemljišč ter izdelava in vzdrževanje bonitetne karte; 
4. vodenje posebnih evidenc o posameznih elementih ali o skupini ele- 

mentov, zajetih v katastrih iz druge točke, če je z zakonom, predpisom, izdanim 
na podlagi zakona ali odlokom skupščine občine tako določeno; 

5. geodetska dela v zvezi s komasacijo zemljišč; 
6. druge zadeve, ki jih določa zakon. 
Izmeritev zemljišč ter izdelava načrtov, kart, katastrov in evidenc iz prejš- 

njega odstavka se izvajajo po programih del, ki jih v okviru svojih pravic in 
dolžnosti sprejmejo občine in republike. 

8. člen 

Za zadeve geodetske službe se štejejo tudi storitve za potrebe občanov, 
državnih organov ter delovnih in drugih organizacij, ki vplivajo na evidentirano 
stanje v načrtih, kartah, katastrih in evidencah geodetske službe oziroma, ki 
se lahko opravijo le na podlagi teh načrtov, kart, katastrov in evidenc. 

Za storitve v smislu prejšnjega odstavka se štejejo zlasti: 
1. parcelacije zemljišč za urbanistične namene; 
2. zakoličbe zgradb in objektov; 
3. izdelava geodetskih načrtov za potrebe lokacijske dokumentacije; 
4. delitev parcel po vnaprej določenih pogojih; 
5. vzpostavljanje stanja na zemljišču tako, kot je evidentirano v načrtih in 

katastrih; 
6. geodetska dela v zvezi z razlastitvijo zemljišč. 

9. člen 

Novo izdelani načrti, karte, katastrski operati in elaborati bonitiranja 
zemljišč se začnejo uporabljati, ko jih potrdi upravni organ za geodetske zadeve 
tiste družbeno-politične skupnosti, ki je v skladu s posebnim zakonom pristojna 
za njihovo izdelavo, 

10. člen 

Načrti, karte, katastrski operati, elaborati bonitiranja zemljišč in evidence 
se morajo trajno vzdrževati in po potrebi obnavljati. 

Vzdrževanje v smislu prejšnjega odstavka obsega spremljanje in ugotav- 
ljanje sprememb, ki so-nastale na zemljiščih in objektih glede na evidentirano 
stanje ter izvedbo ugotovljenih sprememb v načrtih, kartah, katastrskih ope- 
ratih, elaboratih bonitiranja zemljišč in evidencah. 

11. člen 

Za namene iz 1. člena tega zakona se podatki načrtov, kart, katastrov, 
bonitiranja zemljišč in evidenc generaliziraj o in namensko obdelajo. 

Namensko obdelani podatki iz prejšnjega odstavka tvorijo regionalno in 
urbansko geodetsko dokumentacijo. 
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12. člen. 

Regionalna geodetska dokumentacija obsega grafične in številne prikaze 
naravnih in umetnih objektov regionalnega pomena ter zemljiških površin, ki 
so z akti pristojnih organov družbeno-političnih skupnosti namensko poraz- 
deljene, rezervirane ali zavarovane. 

Regionalna dokumentacija se vodi za območje občine in območje SR Slo- 
venije. 

13. člen 

Urbanska geodetska dokumentacija obsega grafične in številne prikaze 
pomembnejših naravnih in umetnih objektov urbanskega pomena ter zemljiških 
površin, ki so z akti pristojnih organov družbeno-političnih skupnosti namensko 
porazdeljene, rezervirane ali zavarovane. 

Urbanska geodetska dokumentacija se vodi za območje mest in naselij, ki 
jih določi občina. 

Obseg in vsebino urbanske geodetske dokumentacije določi skupščina 
občine. 

14. člen 

Za geodetske zadeve pristojni upravni organi morajo občanom, državnim 
organom ter delovnim in drugim organizacijam na njihovo zahtevo dovoliti 
vpogled v svoje načrte, katastre in evidence. 

Upravni organi iz prejšnjega odstavka morajo na zahtevo občanov, državnih 
organov ter delovnih in drugih organizacij izdajati izvlečke in potrdila, ki 
izhajajo iz podatkov, ki so evidentirani v njihovih načrtih, kartah, katastrih 
in evidencah ter izdajati kopije načrtov in kart, če ni za posamezne podatke 
z zakonom ali drugim predpisom drugače določeno. 

Kopije in izvlečke regionalne in urbanske geodetske dokumentacije sme 
upravni organ za geodetske zadeve izdajati le državnim organom ter delovnim 
in drugim organizacijam, če pismeno dokažejo, da jih rabijo za namene iz 
1. člena tega zakona. 

15. člen 

Občani, državni organi ter delovne in druge organizacije, ki so dobile 
izvlečke oziroma kopije po določbah 14, člena tega zakona, smejo uporabiti 
te izvlečke oziroma kopije le za svoje potrebe in za namen, za katerega so jih 
zahtevali ter jih ne smejo odstopati drugim. 

III. Organizacija geodetske službe 

16. člen 

Upravne zadeve geodetske službe iz pristojnosti SR Slovenije opravlja 
geodetska uprava SR Slovenije, upravne zadeve geodetske službe iz pristojnosti 
občine pa občinski upravni organ za geodetske zadeve. 

Občinski upravni organ za geodetske zadeve ima položaj samostojnega 
občinskega upravnega organa. 

Dve ali več občin lahko organizirajo skupni upravna organ za geodetske 
zadeve. 
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17. člen 

Geodetska uprava SR Slovenije zagotavlja izvrševanje zakonov in drugih 
predpisov ter družbenih planov v zadevah geodetske službe. Pri tem geodetska 
uprava SR Slovenije zlasti: 

— spremlja, proučuje in analizira stanje in potrebe v zadevah geodetske 
službe ter pripravlja ustrezne programe; 

— skrbi za izmeritev zemljišč, izdelavo in reprodukcijo načrtov in kart za 
izdelavo katastrov in evidenc iz republiške pristojnosti.; 

— skrbi za izvedbo in vzdrževanje bonitiranja zemljiišč in za izdelavo 
bonitetne karte; 

— vodi in vzdržuje regionalno geodetsko dokumentacijo za območje SR 
Slovenije; 

— opravlja upravno in strokovno nadzorstvo nad delom občinskih upravnih 
organov za geodetske zadeve; 

— odloča o pritožbah zoper odločbe občinskih upravnih organov za geo- 
detske zadeve; 

— opravlja druge zadeve iz republiške pristojnosti, ki so določene s po- 
sebnimi predpisi. 

18. člen 

Geodetska uprava SR Slovenije lahko daje občinskim upravnim organom 
za geodetske zadeve obvezne instrukcije za njihovo delo*. 

Geodetska uprava SR Slovenije lahko na stroške občine neposredno opravi 
posamezne zadeve iz občinske pristojnosti, če jih občinski upravni organ za 
geodetske zadeve kljub opozorilu ne opravi. 

Direktor geodetske uprave SR Slovenije daje mnenje k sistemizaciji de- 
lovnih mest v občinskem upravnem organu za geodetske zadeve in mnenje 
glede imenovanja in razrešitve predstojnika tega organa. 

19. člen 

Občinski upravni organ za geodetske zadeve izvršuje naloge geodetske 
službe na območju občine oziroma skrbi za izvrševanje teh nalog; pri tem zlasti: 

— planira in koordinira dejavnost v zadevah geodetske službe na območju 
občine; 

— skrbi za izdelavo načrtov, katastrov in evidenc iz pristojnosti občine; 
— vzdtžuje načrte, stalno mrežo geodetskih točk, karte, katastre in evidence; 
— vodi in vzdržuje regionalno geodetsko dokumentacijo za območje občine 

in urbansko dokumentacijo; 
— opravlja storitve občanom, organom in organizacijam v zadevah geo- 

detske službe iz 8. člena tega zakona; 
— izdaja občanom, organom in organizacijam podatke in potrdila v smislu 

14. člena tega zakona; 
— opravlja druge zadeve iz pristojnosti občine. 
Za opravljanje posameznih storitev občanom, organom in organizacijam v 

zadevah geodetske službe iz 8. člena tega zakona (5. alinea prejšnjega odstavka) 
lahko občinska skupščina pooblasti geodetsko ali drugo delovno organizacijo. 
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20. člen. 

Občinski upravni organ za geodetske zadeve je dolžan dajati geodetski 
upravi SR Slovenije statistične podatke, ki izhajajo iz njegovih elaboratov in 
evidenc, ter poročila in druge podatke v zadevah geodetske službe, ki jih od 
njega zahteva geodetska uprava SR Slovenije. 

Za potrebe regionalne geodetske dokumentacije za območje SR Slovenije 
je občinski upravni organ za geodetske zadeve dolžan pošiljati geodetski upravi 
SR Slovenije spremembe v regionalni geodetski dokumentaciji občine; način, 
rok in postopek za to določi z navodilom direktor geodetske uprave SR Slovenije. 

21. člen 

Strokovno-operativna dela za izmeritev zemljišča in izdelavo načrtov in 
kart, za izdelavo katastrov in drugih evidenc v zadevah geodetske službe iz 
pristojnosti SR Slovenije ter za izdelavo bonitiranja zemljišč in izdelavo boni- 
tetne karte opravlja geodetski zavod SR Slovenije. 

Strokovno-operativna dela za izdelavo načrtov, katastrov in evidenc v 
zadevah geodetske službe iz pristojnosti občine opravlja geodetska delovna 
organizacija, ki jo za to ustanovi oziroma pooblasti občinska skupščina. 

22. člen 

Strokovna dela v zvezi z vzdrževanjem načrtov, kart in katastrskih ela- 
boratov, ki po svoji naravi zahtevajo enotno mehanografsko in elektronsko 
obdelavo, opravlja po naročilu občine geodetski zavod SR Slovenije, 

23. člen 

Geodetske delovne organizacije se ustanovijo kot zavodi. 
Dejavnost, ki jo opravljajo geodetske delovne organizacije v smislu tega 

zakona, je dejavnost posebnega družbenega pomena. 

24. člen 

Direktorja geodetske delovne organizacije imenuje in razrešuje ustanovitelj, 
ko dobi o tem poprej mnenje delovne skupnosti organizacije. 

25. člen 

Pri upravljanju geodetske delovne organizacije sodelujejo predstavniki 
družbene skupnosti. (VARIANTA: Ustanovitelj geodetske delovne organizacije 
lahko določi, da sodelujejo pri upravljanju te delovne organizacije predstavniki 
družbene skupnosti.) 

Način sodelovanja predstavnikov družbene skupnosti pri upravljanju geo- 
detske delovne organizacije določa statut organizacije v skladu z ustanovitvenim 
aktom. 

Predstavnike družbene skupnosti imenuje ustanovitelj geodetske delovne 
organizacije. 

Predstavniki družbene skupnosti soodločajo v geodetski delovni organizaciji 
v skladu z njenim statutom v vseh vprašanjih' ki se tičejo izvrševanja nalog za 
potrebe ustanovitelja oziroma naročil družbeno-političnih skupnosti ter izvrše- 
vanja storitev za občane, organe in organizacije iz 8. člena tega zakona. 
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26. člen 

Statut geodetske delovne organizacije potrjuje ustanovitelj. 

27. člen 

Geodetski zavod SR Slovenije sodeluje pri izdelavi programov v zadevah 
geodetske službe iz pristojnosti SR Slovenije. 

28. člen 

Geodetska oziroma druga delovna organizacija, ki jo občina pooblasti za 
opravljanje storitev občanom, organom in organizacijam iz 8. člena tega zakona, 
določa cene za te storitve v soglasju z občinsko skupščino. 

29. člen 

Strokovno nadzorstvo nad tem, kako se opravljajo strokovno-operativna 
dela izmeritve in bonitiranja zemljišč ter izdelave načrtov, kart, katastrov in 
drugih evidenc v zadevah geodetske službe iz pristojnosti SR Slovenije opravlja 
geodetska uprava SR Slovenije. 

Geodetska uprava SR Slovenije opravlja strokovno nadzorstvo tudi nad 
tem, kako se opravljajo dela po 22. členu tega zakona. 

30. člen 

Strokovno nadzorstvo nad tem, kako se opravljajo strokovno-eperativna 
dela za izdelavo načrtov, katastrov in evidenc iz pristojnosti občine, opravlja 
občinski upravni organ za geodetske zadeve. 

Občinski upravni organ za geodetske zadeve opravlja nadzorstvo tudi nad 
tem, kako opravljajo geodetske oziroma druge delovne organizacije storitve 
občanom, državnim organom in organizacijam iz 8. člena tega zakona. 

IV. Kazenske določbe 

31. člen 

Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek delovna ali 
druga organizacija oziroma pravna oseba 

1. če izvlečke ali kopije, ki jih dobi od upravnega organa za geodetske 
zadeve, odstopi drugim ali jih uporabi za namene, za katere jih ni zahtevala 
(15. člen); 

2. če vodi evidenco o zemljišču in objektih v nasprotju z določbami 4. člena; 
3. če opravlja strokovno-operativna dela v zadevah geodetske službe ter 

storitve občanom, organom in organizacijam iz 8. člena, ne da bi bila za to 
pooblaščena. 

Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna 
oseba delovne ali druge organizacije oziroma pravne osebe. 
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V. Prehodne in končne določbe 

32. člen 

Najpozneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona izda direktor geodetske 
uprave SR Slovenije navodilo o načinu in postopku za izdelavo in vzdrževanje 
regionalne in urbanske geodetske dokumentacije. 

33. člen 

Skupščine občin morajo organizirati za geodetske zadeve pristojne občinske 
upravne organe s položajem samostojnih upravnih organov najpozneje v enem 
letu po uveljavitvi tega zakona; v istem roku morajo predložiti direktorju 
geodetske uprave SR Slovenije v mnenje predvideno sistemizacijo delovnih 
mest v teh organih ter imenovanje njihovih predstojnikov. 

V roku iz prejšnjega odstavka morajo uskladiti svojo organizacijo in poslo- 
vanje z določbami tega zakona vse obstoječe geodetske delovne organizacije, ki 
opravljajo strokovno-operativna dela v zadevah geodetske službe v smislu tega 
zakona. 

34. člen. 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 
UVOD 

Organizacijsko-politični in republiški zbor Skupščine SR Slovenije sta na 
48. oziroma na 55. seji dne 12. 3. 1968 sprejela sklep, da pripravi geodetska 
uprava osnutek zakona o geodetski službi. Geodetska uprava je na osnovi pred- 
loga za izdajo zakona, pripomb odborov in obeh zborov leto dni pripravljala 
osnutek zakona; pred pripravo osnutka zakona so bili izvršeni posveti: 

— pri 12 občinskih skupščinah s predsedniki, prizadetimi upravnimi organi 
in poslanci; 

— na republiških sekretariatih za gospodarstvo, za finance, za pravosodje in 
občo upravo ter za urbanizem; 

— s skupino predstojnikov občinskih upravnih organov pristojnih za geo- 
detske zadeve in geodetskim zavodom SR Slovenije. 

Tako izdelan osnutek je bil obravnavan: 
— pri občinskih organih pristojnih za geodetske zadeve in geodetskih delov- 

nih organizacijah; 
— na gospodarski zbornici SR Slovenije; 
— na fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo; 
— v zvezi geodetskih inženirjev in geometrov Slovenije; 
— v skupini urbanističnih zavodov. 
Po sklepu organi zacijsko-političneg a zbora Skupščine SR Slovenije je bdi 

poslan v mnenje tudi vsem občinskim skupščinam. 
Na osnovi izvršenih posvetov in pridobljenega mnenja iz razprav je bil iz- 

delan dokončen osnutek zakona. 
22 



338 Priloge 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

Družbene osnove 

V naši republiki smo v izogib dosedanjim prostorskim konfliktom in ne- 
načrtnosti pri urejanju prostora sprejeli odločitev, da izdelamo regionalni pro- 
storski plan za območje cele republike. Pri izdelavi dolgoročnega ekonomsko^ 
političnega razvoja Slovenije dajemo prostorskemu urejanju ponovno novo 
kvaliteto z opredelitvijo, da moramo vključiti poleg ekonomske in sociološke 
kategorije tudi prostorsko1; to pomeni, da postaja prostorska razmestitev pred- 
videnih gospodarskih in družbenih dogajanj enakovreden element planiranega 
razvoja. 

Za smotrno gospodarjenje s prostorom ter za spremljanje in planiranje 
družbenega in gospodarskega dogajanja s prostorskega vidika moramo prostor 
obvladati. Dejansko stanje elementov, ki so funkcija prostora, lahko obvladamo 
le na podlagi stabilnih in kompleksnih evidenc, ki analitično obdelane zagotav- 
ljajo splošno dokumentacijo o prostoru; to je, prostor inventarizirajo in katego- 
rizirajo po vrsti elementov. 

Med prostorskimi evidencami so primarnega pomena geodetski načrti in 
karte ozemlja, geodetske evidence o nepremičnih elementih prostora ter geodet- 
ska regionalna in urbanska dokumentacija. 

Poleg teh najširših družbenih osnov pa obstoja že vrsta zakonov in pred- 
pisov, ki s svojimi določili o posegih v prostor vplivajo na usmerjanje dejavnosti 
geodetske službe. To so predpisi s področja tehničnega, pravnega in finančnega 
urejanja v zvezi z zemljišči. 

Za realizacijo sprejetih izhodišč ter za kvalitetno izvajanje sprejetih pred- 
pisov mora družba zagotoviti in organizirati ustreme službe — med temi ima 
fundamentalni pomen geodetska služba, katere delo je potrebno vsebinsko do- 
polniti in jo sodobno organizirati. 

II. IZVRŠEVANJE ZADEV GEODETSKE SLUŽBE 

Načela sistema geodetskih prostorskih evidenc 

Sistem geodetske prostorske dokumentacije mora po obsegu in strukturi 
zagotoviti tekoče in zbirne podatke o nepremičnih elementih prostora pod, nad 
in na zemeljski površini. Sistem mora omogočati pregled o stanju določenih 
elementov za vsako osnovno enoto prostora — parcela, zgradba, objekt — posebej 
in skupinske preglede o stanju vseh oziroma posameznih vrst nepremičnih 
elementov prostora po teritorilanih območjih — od katastrske občine do repu- 
blike. 

Podatki, ki jih v okviru splošne dokumentacije o prostoru zagotavlja ta 
sistem, morajo biti po namenu vsesplošni in prirejeni tako, da so neposredno 
uporabni ne samo za različne potrebe lastnika oziroma uporabnika zemljišča, 
zgradbe in objekta, temveč predvsem za širše namene, obrazložene v temeljnih 
določbah. 

Celoten sistem temelji na geodetskih načrtih in kartah, ki topografsko 
inventarizirajo prostor v celoti ali. posamezne dele po določenih osnovnih enotah. 
Prostor celotnega ozemlja republike mora biti topografsko izmerjen in prikazan 
v različnih merilih, posamezne vrste nepremičnih elementov prostora se pa 
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morajo namensko klasificirati in evidentirati. Učinkovitost sistema bo dosežena 
le, če bodo zbrani podatki analizirani in namensko prirejeni za razne potrebe. 
Iz tega sledi struktura sistema, ki mora obsegati: 

— enotne geodetske načrte in karte, kot topografsko sliko lege prostorskih 
elementov; 

— katastre posameznih skupin nepremičnih elementov — kataster zemljišč, 
kataster zgradb in kataster komunalnih naprav, kot evidenco in klasifikacijo 
vsake osnovne enote posebej; 

— geodetsko regionalno in urbansko dokumentacijo1, kot namensko pri- 
rejen pregled stanja nepremičnih elementov prostora. 

Prej opisano strukturo bo možno dopolnjevati še z evidencami za posebne 
namene, npr.: evidenca o nepremičninah v družbeni lasti; evidenca o poslovnih 
prostorih; evidenca o zelenicah itd. 

Sedanje stanje 

Od celotnega sistema geodetske prostorske dokumentcaije razpolagamo v 
Sloveniji le z zemljiškim katastrom, izdelanim na osnovi grafičnih načrtov v 
preteklem stoletju, izključno za potrebe obdavčevanja zemljišč; samo 10 "/o 
površine Slovenije je pokrito s sodobnimi geodetskimi načrti, medtem ko 
drugih evidenc sploh nimamo. 

Zato je Skupščina SR Slovenije v letu 1968 sprejela odlok o financiranju 
geodetskih del za obdobje 1968—70; tako bo po programu do konca leta 1970 
izdelana osnovna državna karta v merilu 1 : 5000 za Vs področja Slovenije in 
načrti v merilu 1 :1000 za 30 mestnih področij. Nadalje je Skupščina SR Slove- 
nije v letu 1968 sprejela zakon o katastru komunalnih naprav; predvidevamo, 
da bodo do leta 1975 imela vsa mestna področja ta kataster tudi izdelan. Geodet- 
ski zavod SR Slovenije je leta 1967 že izdelal regionalni geodetski atlas za pod- 
ročje republike, ki prikazuje generalizirane podatke o stanju in programu po- 
segov v prostor, kolikor jih je bilo z enkratnim poizvedovalnim postopkom 
možno zbrati na podlagi obstoječih podatkov, razbitih na posameznih upravnih 
institucijah in v delovnih organizacijah. 

Bonitiranje, izdelava katastra zgradb ter izdelava regionalne in urbanske 
dokumentacije za območje občin še ni v postopku. 

Posledice sedanjega stanja 

Posledice pomanjkanja geodetskih prostorskih dokumentacij in organizacij- 
ske neurejenosti so med drugim: 

— slovenski prostor ni ovrednoten glede na njegove fizične danosti in pri 
izdelavi programov bodočega razvoja uporabljamo ob odsotnosti realnih fizičnih 
pokazateljev zgolj globalne statistične podatke; 

— za izdelavo prostorskih programov in projektov se zatekamo k improvi- 
ziranim meritvam — potrebne evidenčne podatke zbiramo v opisni obliki na 
podlagi vsakokratnih akcij; pri tem pa različne evidence, ki so bile s predpisom 
vzpostavljene, ne vzdržujemo, ah pa jih vodimo večtirno1; 

— evidenco o družbeni lastnini, popisi stanovanjskega fonda, podatki za 
izdelavo urbanističnih projektov in podobno; 

22» 
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— sam postopek projektiranja je togo zaporedno usklajevanje interesov 
posameznih panog; 

— celoten sistem prispevkov in davkov od zemljišč in zgradb v etažah 
ustvarjamo na osnovi predpisov; 

— delo inšpekcijskih in upravnih služb iz prostorske kategorije je često ob 
pomanjkanju stvarnih pokazateljev stanja v prostoru omejeno le na administra- 
tivno poslovanje; 

v primeru naravnih nesreč ah vojnega stanja nimamo grafičnih in 
evidenčnih podatkov, ki bi nam omogočali, da bi ukrepe civilne zaščite izvajali 
načrtno; 

— občana obremenjujemo z iskanjem podatkov na raznih institucijah: po- 
datki o zemljiškem katastru soglasja za priključke, izdajanje lokacijskih 
dokumentacij. 

Program izdelave in nove obveznosti 
\ 

Na osnovi zakona o geodetski službi bo potrebno najprej sprejeti materialne 
predpise za posamezna področja. Vzporedno bo potrebno izdelati dolgoročni 
program izdelave posamenih evidenc; predvidevamo, da bomo morali imeti z 
ozirom na obstoječe zahteve in predviden razvoj vso dokumentacijo izdelano v 
naslednjem 10—15-letnem obdobju. 

Izgradnja sistema geodetske prostorske dokumentcaije in njeno vzdrževanje 
bo vsekakor zahtevalo nove materialne obveznosti za družbeno-politične skup- 
nosti. Vendar moramo poudariti, da je večji del obveznosti uveden že z ob- 
stoječimi veljavnimi predpisi; tako že sedaj obstoja obveznost izdelave topo- 
grafsko-katastrskih načrtov in osnovne državne karte ter bonitiranja zemljišča 
za celo območje republike po temeljnem zakonu o izmeritvi zemljišč in zem- 
ljiškem. katastru ter izdelava katastra komunalnih naprav po republiškem za- 
konu. Za družbeno-politične skupnosti nastopajo nove materialne obveznosti le 
s področja izdelave in vzdrževanja regionalnih in ur banskih geodetskih atlasov 
ter v bodočnosti s področja katastra zgradb. 

Ker se je pa v SR Sloveniji v preteklosti vlagalo v tovrstno dejavnost malo, 
bo ne glede na prej navedeno izgradnja sistema geodetske dokumentacije za- 
htevala znantne finančne obveznosti in sicer: 

— za dokončanje osnovne državne karte in topografsko-katastrskih načrtov 
intenzivnih področij; 

za obnovo zemljiškega katastra in njegovo prilagoditev potrebam gospo- 
darskega pomena; 

— za izdelavo katastra komunalnih naprav; 
— za izvršitev bonitiranja zemljišč. 
Pri tem je potrebno poudariti, da bo izgradnja sistema etapna; poleg tega 

bodo v okviru svojih pristojnosti za izdelavo evidenc prispevale vse družbeno- 
politične skupnosti: federacija, republika in občine. Pomemnbo mesto v finan- 
ciranju imajo tudi delovne in druge organizacije, katere za svoje potrebe izdelu- 
jejo evidence in ki jih je možno vključiti v sistem katastrskih evidenc oziroma 
uporabiti za izdelavo regionalne in urbanske dokumentacije. 

Za samo vzdrževanje geodetske prostorske dokumentacije bo potrebno 
minimalno povečati število delovnih mest občinskega upravnega organa za 
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geodetske zadeve. Pri tem je potrebno upoštevati, da se pripravljajo ukrepi za 
uvedbo zaračunavanja uslug za večino nalog v zvezi s storitvami, ki jih danes 
opravljajo prej navedeni organi za takse. 

Obveznosti, ki se s predloženim zakonom nalagajo delovnim organizacijam 
na področju vzdrževanja evidenc, so praktično dane še v drugih veljavnih pred- 
pisih. Te obveznosti so minimalne in sestojijo samo v obveznosti prijavljanja 
sprememb. 

III. ORGANIZACIJA GEODETSKE SLUŽBE 

Načela organizacije 

Izvajanje zadev geodetske službe zahteva sodobno kvaliteto in organizacijo. 
Za učinkovito delovanje sistema in za racionalno izrabo podatkov mora ob- 
stojati široko razvejana in enotna geodetska služba, ki mora s svojimi enotami 
pokriti celotno območje republike. 

Prek dolgoročnih programov mora služba v skladu z družbenimi potrebami 
zagotoviti izdelavo ustreznih načrtov, kart, katastrov in evidenc za potrebe 
republike kot za potrebe občin; hkrati mora služba zagotoviti tudi vzdrževanje 
izdelanih elaboratov. 

Samo delovanje geodetske službe mora biti tako organizirano', da bo v celoti 
ustrezalo zahtevam uporabnikov; služba mora zagotoviti zbiranje, usklajevanje 
in izdajanje podatkov za najširše potrebe družbenopolitičnih skupnosti in njenih 
institucij, občanom in organizacijam pa podatke, potrebne za uveljavitev nji- 
hovih pravic s področja premoženjsko-pravnega urejanja, lokacijskih dovoljenj 
in drugih področij. 

Sedanje stanje 

Za območje vseh občin obstojajo upravni, organi, pristojni za geodetske za- 
deve; področje njihovega dela1 je po temeljnem zakonu vzdrževanje izmeritve 
in zemljiškega katastra ter po republiškem zakonu vzdrževanje katastra komu- 
nalnih naprav, kar je samo del dejavnosti geodetske službe. 

Občinski upravni organi izvršujejo danes v večini primerov le usluge za 
posamezne koristnike, ne predstavljajo pa upravno-tehnične institucije, ki bi 
skrbela za zagotovitev geodetskih dokumentacij na svojem območju za najširše 
potrebe in v upravnem postopku zadovoljila vse potrebe organov, občanov in 
organizacij; predvsem se pozna odsotnost službe dokumentacije pri urbanističnih 
in komunalnih rešitvah. 

Nadalje deluje v Sloveniji kot delovna organizacija geodetski zavod SR 
Slovenije, in na področju posameznih občin 5 geodetskih organizacij z nazivom 
zavodov. Položaj vseh teh delovnih organizacij, s formalnim nazivom zavoda, ki 
so potrebne za izvrševanje trajnega dela izmeritve zemljišč in izdelave katastrov 
in evidenc, ni reguliran. Njihov status ne zagotavlja izvedbo programov in ne 
zagotavlja uvedbo mehanografske in elektronske obdelave podatkov. V drugih 
državah tako na vzhodu kot zahodu so tovrstne institucije izključno na pro^ 
računu držav oziroma pokrajin. 
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OBRAZLOŽITEV K POSAMEZNIM ČLENOM 

členi od 1—6 

Geodetska služba zagotavlja splošne evidence o vseh nepremičnih elementih 
prostora za izrecno določene namene: za potrebe planiranja, programiranja, 
projektiranja in urejanja prostora, za potrebe urejanja premoženjsko-pravnih 
in davčnih osnov ter za potrebe civilne zaščite in narodne obrambe (čl. 1). 

Nadalje dajejo podatki geodetske službe neposredno osnovo za vodenje 
vrste evidenc o prostoru, ki so danes medsebojno nepovezane ali niso vzdrževane 
oziroma večino teh šele uvajamo: katastri cest, železnic, voda, gozdov, lovstva 
itd., registri oziroma evidence o varstvu narave, o rezervatih itd. Vse te evidence, 
registri ali katastri inventarizirajo prostor; zadostiti morajo ožjim potrebam 
posameznih prostorskih panog, a predvsem morajo biti realni pokazatelji pri 
izdelavi ekonomskih in regionalnih planov. Izdelava in vzdrževanje teh evidenc 
mora temeljiti' zaradi potrebe po medsebojni primerljivosti in možnosti mehano- 
grafske obdelave, na podatkih osnovnih geodetskih evidenc glede lege objektov 
v prostoru, glede površin in kultur in glede podatkov o lastništvu oziroma o 
uporabniku (čl. 4). 

Zato morajo biti zadeve, ki jih opravlja geodetska služba, zadeve sploš- 
nega pomena za republiko, a sama služba mora delovati po enotnem sistemu in 
postopku ter po enotnih tehničnih normativih. Le na ta način bo zagotovljena 
sistematičnost v delu in uporaba podatkov na različnih nivojih in za različne 
uporabnike. Nadalje je zaradi učinkovitosti potrebno, da se podatki obdelujejo 
mehanografsko in elektronsko, kar zopet ni mogoče brez enotne tehnične 
osnove v temeljnih evidencah (čl. 3). 

Organi, ki odločajo o spremembah, ki vplivajo na vodenje geodetskih 
evidenc, pa morajo pošiljati geodetskim organom akte o teh odločitvah, ker je 
le tako mogoče zagotoviti redno vzdrževanje evidenc in njih nadaljnja obdelava 
za tekočo informacijo najširšemu krogu uporabnikov. 

členi od 7—15 

Ustvariti je treba sistem geodetskih prostorskih evidenc, katerih bistvene 
značilnosti so naslednje: 

— z izmeritvijo ozemlja SR Slovenije se izdelujejo ustrezni temeljni načrti 
in karte, tj. opravi se grafična inventarizacija prostora v celoti in njegovih 
posameznih elementov; 

— podatki dobljeni z grafično inventarizacijo prostora se razvrstijo in klasi- 
ficirajo v temeljnih evidencah (katastrih) po osnovnih evidenčnih enotah. Te- 
meljne evidence (katastri) se vodijo za zemljišča, zgradbe in komunalne naprave; 

— za posamezne ali skupino elementov, ki jih vsebujejo podatki katastrov, 
se izdelajo in vodijo posebne evidence, katerih vsebino in obseg določa namen, za 
katerega se vodijo. Take posebne evidence se že sedaj vodijo pri različnih or- 
ganih in panogah, na primer: o nepremičninah v družbeni lasti, o zelenicah, o 
zgradbah itd. Za vse te evidence obstojajo izčrpni podatki v temeljnih evidencah 
(katastrih) geodetske službe in je v izogib dvotirnosti edino racionalno, da te 
evidence vodi geodetska služba in jih posreduje zainteresiranim; 

— kot poseben člen sistema geodetskih prostorskih evidenc je evidenca o 
proizvodni sposobnosti zemlje, ki se izdela na podlagi bonitiranja zemljišč. 
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Bonitiranje je osnova za katastrsko klasifikacijo zemljišč in za smotrno gospo- 
darjenje s kmetijskimi zemljišči (čl. 7). . „ . 

Podatki o zemljiščih in objektih, ki so vsebovani v načrtih, kartah, katastrih 
in posebnih evidencah, se generaliziraj o tako, da so neposredno uporabni pri 
planiranju in programiranju. 2e sedaj obstoječe geodetske prostorske evidence 
vsebujejo mnoštvo koristnih podatkov o prostoru, vendar se zaradi načina vo- 
denja dajo neposredno uporabiti le za namene urejanja premoženjsko-pravnih 
razmerij in določanja osnove za prispevke in davke. 

Najširša uporabnost regionalne in urbanske dokumentacije omogoča v na- 
daljnji stopnji: 

— kvalitetnejše delovanje upravnih in inšpekcijskih služb, 
— obdelavo podatkov stanja skupaj z obtsoječimi programskimi in pro- 

jektnimi materiali, kar omogoča spremljavo tehnične realizacije posegov v 
prostor „ .. „ 

— spremljavo ekonomske realizacije; tako bo mogoče na osnovi graticne 
dokumentacije v sodelovanju s planerskimi službami odkrivati porajajoča se 
neravnovesja v prostoru in pravočasno ukrepati (čl. 11 13). ^ ^ 

Med tekoče naloge geodetske službe spada redno vzdrževanje obstoječih 
načrtih, katastrov oziroma evidenc (čl. 10). Vzdrževanju je dan poseben po- 
udarek, ker le tekoče ugotavljanje sprememb jamči, da bodo novi elaborati 
enkratna investicija. i • 

V členu 8 se posebej navajajo kot zadeve geodetske službe tudi storitve, ki 
vplivajo na stanje v načrtih, katastrih oziroma evidencah. Zahteva, da je iz- 
vrševanje uslug redna naloga geodetske službe, je neobhodna tudi v primeru, 
ko še novi elaborati niso izdelani, ker je mogoče v določeni men podatke takih 
meritev koristiti za obnovo zemljiškega katastra oziroma za postopno pri- 
lagoditev v registrator j a prostorskih podatkov, ne le fiskalnih. 

Osnutek ureja splošne odnose in obojestranske obveznosti med geodetsko 
službo in občani, organi in organizacijami. Za uporabo nekaterih podatkov so 
predvidene določene omejitve, kar je potrebno zaradi zaupnosti podatkov za 
izvajanje civilne zaščite oziroma narodne obrambe (čl. 14 in 15). 

členi od 16—30 

Geodetska dejavnost javnega pomena se koncentrira v upravne organe in 
delovne organizacije geodetske službe; s tem se ustanavljajo potrebni pogoji za 
strokovno in finančno disciplino. Medtem ko so funkcije upravnega organa v 
republiki regulativno-upravne in nadzorstvene, je funkcija upravnih organov v 
občinah tudi operativno-tehnično vzdrževanje ostoječih elaboratov. Tem or- 
ganom je dana tudi naloga, da za potrebe občanov, državnih organov ter delov- 
nih in drugih organizacij opravljajo usluge, ki vplivajo na vzdrževanje osnovnih 
elaboratov, oziroma se lahko opravijo le na podlagi le-teh (čl. 19). 

V členu 18 se predvideva, da daje predstojnik republiškega organa mnenje 
k sistemizaciji delovnih mest v občinskem upravnem organu in mnenje glede 
imenovanja in razrešitve predstojnika tega organa; takšno stališče narekuje 
potreba, da se v občinah takoj ustvari močna organizacija službe s kvalitetno 
kadrovsko zasedbo za vzdrževanje in gospodarjenje z že obstoječimi evidencami 
oziroma za uvedbo novih. Hkrati je potrebno zajamčiti, da bodo podatki iz 
posameznih evidenc, pomena za republiko, kvalitetno in pravočasno posredovani 
republiškim organom. 
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V členu 19 je predvideno, da lahko občina prenese zadeve v zvezi z oprav- 
ljanjem storitev na geodetske ali druge delovne organizacije. Takšna rešitev bi, 
bila smotrna v večjih mestih. 

Geodetske delovne organizacije imajo v organizaciji geodetske službe po- 
seben status, ker opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena; to je 
potrebno zaradi jamstva za realizacijo programov, izrazito javnega pomena 
podatkov in zaradi omejitev zaradi vojaške zaupnosti nekaterih elementov. 
Te organizacije dobijo določene prednosti pri planiranju svojega razvoja, hkrati 
pa sprejemajo obveznosti do družbe. Ustanovitelj ima vpliv na delo takšne 
organizacije pri imenovanju direktorja, pri družbenem samoupravljanju in pri 
določanju cen za storitve (čl. 24—28). 

Za potrebe republike mora obstojati delovna organizacija, ki bo zagotovila 
izdelavo načrtov, kart in evidenc iz republiške pristojnosti; edino realno je, da 
se bo v republiškem zavodu koncentrirala tudi vsa raziskovalna dejavnost za 
uvedbo mehanografske in elektronske izdelave in vzdrževanja evidenc tako iz 
pristojnosti republike kot iz pristojnosti občin. 

POROČILA 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora in odbor za 
urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora sta 
na skupni seji dne 23. septembra 1969 obravnavala osnutek zakona o geodetski 
službi, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila geodetska uprava SR Slovenije 
dne 11. 7. 1969. 

Osnutek zakona je sestavljen na podlagi sklepa o sprejemu predloga za 
izdajo zakona, ki sta ga obravnavala republiški in organizacijsko-politieni zbor 
skupščine SR Slovenije prejšnjega sklica dne 12. marca 1968. Uvodoma je bilo 
ugotovljeno, da je predlagatelj ob sestavi predloženega osnutka zakona upošteval 
mnenje in predloge, ki jih je dal odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komu- 
nalno gospodarstvo republiškega zbora na seji dne 10. junija 1969, kakor tudi 
pripombe odbora za socialno politiko in komunalna vprašanja izvršnega sveta 
SR Slovenije. Izvršni svet je s pismom z dne 9. julija 1969 obvestil predsednika 
Skupščine SR Slovenije1, da se z osnutkom zakona strinja. 

V načelni obravnavi so poslanci poudarili družbeni interes, da čimprej 
sprejmejo zakon o geodetski službi, ki naj zagotovi vsebinsko in prostorsko 
kompleksen sistem evidenc, ki je predpogoj za učinkovito regionalno programi- 
ranje, planiranje in urejanje prostora. 

V obravnavi po posameznih členih odbora nista imela pripomb, zato predla- 
gata gospodarskemu oziroma republiškemu zboru, da sprejmeta osnutek zakona 
o geodetski službi v besedilu kot je predložen. 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je določil za svo- 
jega poročevalca na seji zbora poslanca Jožkota Rozmana, odbor za urbanizem 
ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora pa poslanca 
Miloša Poliča. 

St.: 021-75/69 
Ljubljana, dne 25. 9. 1969 
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Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo repu- 
bliškega zbora Skupščine SR Slovenije je na 4. seji, 4. novembra 1969 obrav- 
naval pripombe zakonodajno-pravne komisije k osnutku zakona o geodetski 
službi. 

Odbor se strinja s pripombami zakonodajno-pravne komisije in jih bo 
upošteval pri izdelavi predloga zakona o geodetski službi. 

Predlaga pa, da se ne sprejmeta pripombi k tretjemu odstavku 18. člena in 
k drugemu stavku prvega odstavka 33. člena. 

K 18. členu : odbor meni, da pripomba zakonodajno-pravne komisije k 
tretjemu odstavku tega člena ni utemeljena. Geodetska služba ima veliko 
organizacijskih problemov in s strani občin ob obravnavanju osnutka zakona 
na določila tretjega odstavka ni bilo pripomb v tem smislu, da bi šlo za vmeša- 
vanj e v njihove notranje zadeve, temveč da gre le za sodelovanje na tako spe- 
cifičnem področju kot je geodetska služba. 

Prav določila tega odstavka dajejo geodetski upravi SR Slovenije možnost, 
da vpliva na enotno obravnavanje te službe na vsem področju republike in da 
usmerja tudi kadrovsko politiko,' kar vse vodi k racionalizaciji uprave. Ze drugi 
odstavek kaže na slabo stanje v geodetski služb in na to, da obstajajo tudi 
občine, ki. ne opravljajo svojih nalog na tem področju. Določila tretjega odstavka 
so preventivna, tako da ne bi prišlo do položaja, zaradi katerega bi bilo potrebno 
uveljaviti sankcije iz drugega odstavka. 

Zato predlaga odbor, da se pripomba zakonodajno-pravne komisije ne 
sprejme, prav tako ne, da bi se v zakon vnesla norma, ki bi urejala mini- 
malne izobrazbene oziroma strokovne pogoje za vodilna delovna mesta v občin- 
skih upravnih organih za geodetske zadeve, ker bi bile posledice takih določil 
za občinske skupščine mnogo težje. 

K 33. členu : ker odbor ni sprejel pripombe k 18. členu, predlaga tudi, 
da se ne sprejme pripomba, da bi se črtal drugi stavek prvega odstavka 
33. člena, ker je vsebinsko povezan z 18. členom. Glede splošne pripombe naj bi 
se v zakonu preciziralo enotno ime za geodetske delovne organizacije, je odbor 
mnenja, da nimamo pravice v zakonu zahtevati enotnega imena za občinske 
upravne organe za geodetske zadeve, ker bi s tem posegli v pravice občinskih 
skupščin, da si urejajo notranjo organijacijo same, prav tako nimamo pravice 
predpisati enotnega imena za delovne organizacije. 

Št.: 021-75/69 
Ljubljana, 13. 11. 1969 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo repu- 
bliškega zbora Skupščine SR Slovenije je na 8. seji dne 21. 2. 1970 obravnaval 
mnenje, ki ga je k osnutku zakona o geodetski službi posredovalo 4. zasedanje 
delegatov občin. 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo meni: 
1. da določilo tretjega odstavka 18. člena omogoča geodestki upravi SR 

Slovenije uvajanje enotnosti organizacije in kadrovske politike na tem področju. 
Tudi ob obravnavi osnutka v občinskih skupščinah k odločbam tega člena ni 
bilo pripomb, ker so jih razumele predvsem kot obliko strokovne pomoči in 
ne kot oblika vmešavanja v samoupravnost občin. 
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2. da je bilo načelo, ki g,a predlaga zasedanje delegatov občin, da bi občinska 
skupščina lahko določila cene za storitve iz 8. člena, če te storitve opravlja 
občinski upravni organ za geodetske zadeve, vsebovano v predlogu za izdajo 
zakona. Ker je zakonodajno-pravna komisija menila, da taka določba ni po- 
trebna, ker je to urejeno z drugimi zakoni, zato tega načela v osnutku ni. Odbor 
te pripombe zato ne sprejema. 

3. da je za modernizacijo geodetske službe in njenega poslovanja potrebna 
koncentracija te dejavnosti. Pripombe, da naj se 22. člen osnutka dopolni v tem 
smislu, da lahko mehanografsko vzdrževanje že nastavljenega katastrskega ope- 
rata opravlja tudi zavod za statistiko SR Slovenije, odbor ni sprejel, ker se to 
lahko uredi na pogodbenei osnovi in taka določba v zakonu ni potrebna. 

St.: 021-75/70 
Ljubljana, dne 16. 2. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 9. seji 
dne 26. septembra 1969 obravnavala osnutek zakona o geodetski službi, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložila geodetska uprava SR Slovenije. 

V načelni razpravi je bilo predvsem poudarjeno, da bi bilo nujno izdelavo 
in vzdrževanje katastrov, ki jih predvideva osnutek zakona, organizacijsko po- 
vezati z metodami mehanografske in elektronske obdelave podatkov, kot tudi z 
bodočim zakonom zagotoviti v odnosu na sedanje stanje mnogo bolj tesno med- 
sebojno povezavo med občinskimi upravnimi organi za geodetske zadeve in 
geodetsko upravo SR Slovenije kot republiškim organom, pristojnim za te za- 
deve, zlasti na področju vodenja posebnih evidenc, predvidenih v 7. členu 
osnutka zakona. 

V zvezi z določilom drugega odstavka 21. člena obravnavanega osnutka, v 
katerem se govori o geodetskih opravilih iz občinske pristojnosti, ki jih izvr- 
šujejo od občinske skupščine za te namene ustanovljene oziroma pooblaščene 
geodetske delovne organizacije, je bilo opozorjeno tudi na vprašanje upoštevanja 
določila drugega odstavka 4. člena in 17. člena temeljnega zakona o izmeritvi 
zemljišč in zemljiškem katastru (Uradni list SFRJ, št. 15-297/65), da smejo drugi 
organi in organizacije opravljati geodetska dela samo za svoje potrebe, za kar 
določa ta zakon način in pogoje. V zvezi s tem je bilo sprejeto'stališče, da je 
potrebno glede načina in pogojev geodetskih del oz. merjenj za lastne potrebe 
drugih organov in organizacij upoštevati ter uporabljati navedena določila 
omenjenega temeljnega zakona ob upoštevanju in uporabi citiranega določila 
drugega odstavka 21. člena obravnavanega osnutka, zaradi česar ni podana po- 
treba, da bi se še posebej normiralo opravljanje geodetskih del za lastne potrebe 
v republiškem zakonu o geodetski službi. 

Glede na predvideno ureditev v 8. členu in 5. alinei prvega odstavka 19. 
člena obravnavanega osnutka, da občinski upravni organ za geodetske zadeve 
med drugim upravlja storitve občanom, državnim organom ter delovnim in 
drugim organizacijam, ki vplivajo na evidentirano stanje v geodetski dokumen- 
taciji in ki se lahko opravijo le na podlagi te dokumentacije, so bila v razpravi 
obravnavana naslednja vprašanja: 

1. potrebno je razjasniti ali je šteti zadeve geodetske službe iz 8. člena 
obravnavanega osnutka kot storitve ah kot upravne zadeve ter v slednjem pri- 
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meru predvideti možnost obremenitve uporabnikov s plačevanjem upravnih taks 
ter 

2. ali naj bi bodoči zakon pooblastil občinske skupščine, da z odloki določajo 
tarife za te storitve in usmeritev zbranih sredstev iz plačil teh storitev, kolikor 
bi v prehodni dobi do ustanovitve geodetskih delovnih organizacij oz. zavodov 
te storitve opravljali občinski upravni organi. 

Glede tega je bilo sprejeto načelno mnenje, da občinski upravni organi, 
za geodetske zadeve sicer ne bi smeli opravljati te storitve, ker po svoji naravi 
ne spadajo v njihovo pristojnost, pač pa bi jih praviloma lahko opravljale 
geodetske delovne organizacije oz. zavodi. Bodoči zakon pa bi uredil pooblastilo 
občinskim skupščinam na območju katerih geodetskih delovnih organizacij oz. 
zavodov ni oz. še niso ustanovljeni, da lahko te storitve, do ustanovitve geodetske 
delovne organizacije oz. zavoda opravljajo občinski upravni organi za geodetske 
zadeve. V slednjem primeru bi občinska skupščina predpisala tudi tarifo za te 
storitve, kar pa ni treba še posebej oz. izrecno normirati v zakonu, ker tako 
pravico občinska skupščina že ima. V razpravi je bila dana tudi pripomba k 
drugemu odstavku 16. člena osnutka glede na primernost položaja občinskih 
upravnih organov za geodetske zadeve kot samostojnih upravnih organov. Pri 
tem so člani komisije menili, da tak položaj ni razlagati v organizacijskem smi- 
slu, ker je določanje organizacijske strukture teh organov v pristojnosti občin- 
skih skupščin samih, pač pa v smislu funkcij, ki jih ti organi izvršujejo in nji- 
hove odgovornosti na področju geodetske službe. Zaradi tega je bila komisija 
mnenja, da besedilo tega odstavka ostane nespremenjeno. 

V obravnavi po členih so bili dani naslednji predlogi in pripombe: 

K 3. členu: 
V prvem odstavku je potrebno formulacijo »s posebnimi zakoni« nadome- 

stiti z ustreznejšo oz. jasnejšo »z drugimi zakoni«. 

K 13. členu: 

V drugem odstavku naj se beseda »občina«, v tretjem odstavku pa besedi 
»skupščina občine« nadomestijo z ustreznima »občinska skupščina«. Ustava SR 
Slovenije pozna za to predstavniško telo v členih 95 do 113 le terminus »občin- 
ska skupščina«. 

Besedi »in vsebino« v tretjem odstavku naj se črta, ker določevanje enotnih 
vsebinskih elementov urbanske geodetske dokumentacije v materialnem smislu 
bolj spada v določilo 32. člena osnutka. 

K 14 členu: 

Formulacija v drugem odstavku », ki izhajajo iz podatkov« se nadomesti z 
ustreznejšo »o podatkih«. 

V tretjem odstavku je potrebno besedi »pismeno dokažejo« nadomestiti z 
besedo »izkažejo«, ker pri tem ne gre za posebni dokazovalni postopek, pač pa le 
za izkazovanje interesa državnih organov ter delovnih in drugih organizacij za 
priskrbitev potrebnih izvlečkov regionalne in geodetske dokumentacije. 

K 15. členu: 

Komisija je bila mnenja, da ni utemeljenega razloga, da ne bi občani, 
državni, organi ter delovne in druge organizacije smeli izvlečke oziroma kopije 
iz 14. člena osnutka odstopati drugam, seveda pod pogojem, da gre za tako od- 
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stopanje, ki je uradno potrebno (zemljiška knjiga na sodiščih, odvetniki, ustrezni 
upravni organi), sicer bi bili prisiljeni na lastne stroške ter proti plačilu nagrade 
te listine razmnoževati za navedene uradiie potrebe, če bi ta prepoved obveljala. 
Predlagatelj naj bi to pripombo upošteval ter določilo tega. člena spremenil v 
tem smislu, da bi občani, državni organi ter delovne in druge organizacije lahko 
odstopali omenjene izvlečke oziroma kopije, toda samo v upravičene uradne 
namene, obenem z normiranjem prepovedi, da te izvlečke oz. kopije ne smejo 
odtujevati oz. prodajati tretjim osebam ali razmnoževati ,v pridobitvene na- 
mene. Kršitev slednje prepovedi pa naj bi predlagatelj upošteval kot prekršek 
po 31. členu ter naj bi v tem smislu ustrezno spremenil pri sestavi predloga 
zakona 1. točko prvega odstavka tega člena ter tudi dodatno vključil občane v 
to sankcijo. 

K 18. členu: 

K tretjemu odstavku je bila v razpravi podana načelna pripomba, da ni 
razlogov, da direktor geodetske uprave SR Slovenije daje mnenje k sistematiza- 
ciji delovnih mest v občinskem upravnem organu za geodetske zadeve, ker posle 
tega organa itak opravljajo strokovni delavci na tem področju' ki morajo imeti 
tudi ustrezno strokovno izobrazbo ter prakso, in ne laične osebe. Prav tako ni 
razlogov, da bi direktor dajal mnenje glede imenovanja in razrešitve predstoj- 
nika tega organa, ker si je geodetska uprava SR Slovenije v 17. členu že zagoto- 
vila upravno in strokovno nadzorstvo nad delom občinskih upravnih organov 
za geodetske službe ter v tem smislu tudi neposreden strokovni vpliv na tako 
imenovanje oz. razrešitev. 

Na podlagi omenjenih pripomb je komisija menila, naj se tretji odstavek v 
celoti črta ter naj predlagatelj pri izdelavi predloga zakona v predlog vnese 
normo, ki bi urejala minimalne izobrazbene oz. strokovne pogoje za vodilna 
delovna mesta v občinskih upravnih organih za geodetske zadeve, kot tudi do- 
polni peto alineo 17. člena z besedilom »ter daje pomoč pri sistemizaciji delov- 
nih mest v teh organih;«. 

K 19. členu: 

VI zvezi z načelno razpravo naj bi predlagatelj peto alineo prvega odstavka 
normiral kot nov odstavek tega člena ter jo izločil iz neposrednih pristojnosti 
oz. nalog občinskega upravnega organa za geodetske zadeve, ker narava teh 
opravil ne ustreza njegovi pristojnosti. Pri tem naj predlagatelj ob izdelavi 
predloga zakona glede odstavka upošteva sugestijo komisije izraženo v načelni 
razpravi o pooblastilu občinskim skupščinam, da -opravljajo storitve po 8. členu 
do ustanovitve geodetskih delovnih organizacij oz. zavodov na njihovem ob- 
močju občinski upravni organi za geodetske zadeve, obenem z možnostjo 
predpisovanja ustrezne tarife za te storitve. 

Komisija meni, da je potrebno v prvem odstavku za sedanjo šesto alineo 
vstaviti formulacijo nove predzadnje alinee, ki naj glasi: »— izdaja odločbe v 
upravnem postopku na prvi stopnji;«' ker ta pristojnost občinskega upravnega 
organa za geodetske zadeve v osnutku ni normirana, pa bi morala biti glede na 
določilo šeste alinee 17. člena osnutka, kjer je normirana pristojnost geodetske 
uprave SR Slovenije kot drugostopenjskega organa, da odloča o pritožbah zoper 
odločbe občinskih upravnih organov za geodetske zadeve in je to tudi v skladu z 
ustreznimi določili zakona o splošnem upravnem postopku. 
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K 25. členu: 

V prvem odstavku naj se črta formulacija variante, da ustanovitelj geo- 
detske delovne organizacije lahko določi, da sodelujejo pri upravljanju te 
delovne organizacije predstavniki družbene skupnosti, ker gre za sodelovanje 
predstavnikov družbene skupnosti v geodetski delovni organizaciji, ki opravlja 
dejavnost posebnega družbenega pomena (23. člen osnutka) in bi bila pristojnost 
ustanovitelja, da fakultativno določi tako sodelovanje, neustrezna. Zato naj 
ostane besedilo prvega odstavka, da pri upravljanju geodetske delovne organi- 
zacije sodelujejo predstavniki družbene skupnosti, kar je tudi v skladu z 
določili tretjega odstavka 9. člena zvezne ustave, tretjega odstavka 16. člena 
ustave SR Slovenije in 38. člena temeljnega zakona o zavodih (Uradni list SFRJ 
št. 5-33/65). 

K 31. členu: 

V skladu s pripombami k 15. členu osnutka naj bi predlagatelj pri sestavi 
predloga zakona kot prekršek upošteval kršitev prepovedi, da občani, državni 
organi ter delovne in druge organizacije ne smejo- odtujevati oz. prodajati 
tretjim osebam ali razmnoževati izvlečke oz. kopije iz 14. člena osnutka v 
pridobitne namene ter v tem smislu ustrezno spremenil 1. točko prvega odstavka 
ter dodatno vključil v to sankcijo tudi občan,e. 

K 32. členu: 

V skladu s pripombo k tretjemu odstavku 13. člena osnutka naj se v 
besedilo tega člena vnese med besede »navodilo o načinu in postopku« ter »za 
izdelavo« formulacije »ter o enotnih vsebinskih elementih«. 

K 33. členu: 

Beseda »organizirati« v prvem stavku prvega odstavka naj se nadomesti 
z besedami »uskladiti organizacijo«, besede »za geodetske zadeve pristojne 
upravne organe« pa z besedami »za geodetske zadeve pristojnih občinskih 
upravnih organov«, ker so občinski upravni organi za geodetske zadeve že 
organizirani in je potrebno le uskladiti organizacijo teh organov s položajem 
samostojnih upravnih organov, ki ga imajo po drugem odstavku 16. člena 
osnutka. 

V skladu s pripombami k tretjemu odstavku 18. člena naj se drugi stavek 
prvega odstavka tega člena črta. 

Končno je komisija imela še splošno pripombo, da je nujno v predlogu 
zakona precizirati enotno ime za geodetske delovne organizacije (na primer 
geodetski zavodi ali zavodi za geodetske zadeve in podobno), kar je v skladu 
s prvim odstavkom 23. člena osnutka in ker imajo obstoječe geodetske organi- 
zacije različna imena oz. nazive (na primer zavodi, biroji in podobno). 

St.: 021-75/69 
Ljubljana' 29. 9. 1969 



350 Priloge 

PREDLOG ZAKONA 

o varstvu narave 

I. Splošne določbe 

1. člen 

S tem zakonom ter s predpisi in s splošnimi akti, izdanimi na njegovi 
podlagi, se ureja varstvo narave kot celota tako, da se zagotavljajo naravni 
pogoji za življenje in kulturno razvedrilo človeka. 

Varstvo narave se izvaja z regionalnimi prostorskimi plani in urbanističnimi 
načrti ter ukrepi, ki jih določa ta zakon. 

Občani in delovne ter druge organizacije so dolžne varovati naravo, še 
posebej pa zavarovana pokrajinska območja, naravne znamenitosti in lepote. 

Zadeve s področja varstva narave so zadeve splošnega pomena za SR 
Slovenijo. 

2. člen 
Namen varstva narave je: 
— da se vzdržuje naravno ravnotežje in da se smotrno izkoriščajo narava 

in naravne dobrine; 
— da se ohranja značilna podoba posameznih pokrajinskih predelov; 
— da se zavaruje naravne znamenitosti in redkosti, ki imajo zaradi znan- 

stvene in kulturno-prosvetne vrednosti ali zaradi posebnih lepot in rekreacijskih 
vrednosti poseben družbeni pomen. 

3. člen 

Občine in SR Slovenija zagotavljajo v mejah svojih pravic in dolžnosti, 
določenih s tem zakonom, splošne pogoje za varstvo narave in sredstva za 
izvajanje tega varstva. 

Izvrševanje določb tega zakona ter predpisov izdanih na njegovi podlagi, 
nadzoruje urbanistična oziroma druga inšpekcija, ki je pristojna za ustrezno 
področje varstva narave (gozdarska, kmetijska, vodnogospodarska in podobno). 

»Posamezne naloge nadzorstva opravlja naravo-varstvena nadzorna služba, 
ki je lahko organizirana v okviru zavoda za spomeniško varstvo ali druge 
strokovne organizacije iz 4. člena tega zakona. 

Naloge naravo-varstvene nadzorne službe opravljajo naravo-varstveni 
nadzorniki praviloma prostovoljno. Naravo-varstveni nadzornik je lahko vsak 
polnoleten jugoslovanski državljan, ki ima za opravljanje nalog nadzorstva 
potrebno strokovno znanje in ustrezno pooblastilo-. Naravo-varstveni nadzornik 
je uradna oseba. 

Republiški sekretar za urbanizem izda pravilnik o delovanju naravo- 
varstvene nadzorne službe, o strokovni izobrazbi in o načinu postavitve in 
razrešitve naravo-varstvenih nadzornikov ter o njihovih pravicah in dolžnostih. 

Zaradi uspešnega izvajanja nadzorstva imajo uradne osebe inšpekcije iz 
drugega odstavka, naravo-varstveni nadzorniki iz četrtega odstavka ter organi 
za notranje zadeve pravico do legitimiranja oseb in pravico zasega predmetov, 
ki so bili uporabljeni za prekršek ali pridobljene s prekrškom.« 



Priloge 351 

II. Organi za varstvo narave 

4. člen 

Upravne in strokovne naloge s področja varstva narave izvaja v okviru 
pravic in dolžnosti občine za urbanizem pristojni občinski upravni organ. 
Občinska skupščina lahko poveri opravljanje posameznih strokovnih nalog s 
področja narave ustreznim strokovnim organizacijam. 

Upravne in strokovne naloge s področja varstva narave v okviru pravic 
in dolžnosti republike izvaja republiški sekretariat za urbanizem. Opravljanje 
posameznih strokovnih nalog iz republiške pristojnosti-se lahko poveri ustreznim 
strokovnim organizacijam. 

Dejavnost varstva narave, ki jo opravljajo organizacije iz prejšnjih od- 
stavkov, je dejavnost posebnega družbenega pomena. 

5. člen 

Občinski upravni organ, pristojen za urbanizem 
— spremlja razvoj varstva narave; 
— zbira dokumentacijo ter pripravlja predloge in varovalne ukrepe za 

zavarovanje krajinskih parkov ter naravnih in hortikulturnih spomenikov; 
— sodeluje pri urbanističnem planiranju s pristojnimi organi in organi- 

zacij ami; 
— z dotacijami ah z drugimi materialnimi sredstvi,, ki jih določi za ta 

namen občinska skupščina, spodbuja društva in organizacije za učinkovitejše 
varovanje narave; 

skrbi za to, da so urbanistične zasnove, investicijska graditev in drugi 
posegi v skladu z določbami tega zakona; 

— pomaga imetnikom naravnih in hortikulturnih spomenikov s strokov- 
nimi nasveti za vzdrževanje; 

— vodi za svoje območje evidenco zavarovanih pokrajinskih območij in 
zavarovalnih naravnih znamenitosti; 

— izdaja upravne akte v skladu z določbami tega zakona in s predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi; 

— razvija pri občanih, delovnih in drugih organizacijah ter društvih zani- 
manje za varstvo narave s strokovnimi publikacijami, predavanji, ogledi in 
podobno; 

— sodeluje z delovnimi in drugimi organizacijami ter društvi in posamez- 
niki, ki skrbijo za varstvo narave; 

— opravlja druge zadeve, ki so mu določene s tem zakonom in z drugimi 
predpisi. 

6. člen 

Republiški sekretariat za urbanizem 
— spremlja in proučuje razvoj varstva narave v republiki in predlaga 

pristojnim organom potrebne ukrepe za napredek varstva narave; 
— predpisuje metodologijo varstva narave; 
— nudi strokovno pomoč občinskim organom za varstvo narave; 

vrednoti s stališča varstva narave pokrajinska območja in pripravlja 
predloge za zavarovanje narodnih parkov, naravnih rezervatov ter rastlinskih 
in živalskih vrst; 
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— predlaga zavarovanje krajinskih parkov ter naravnih in hortikulturnih 
spomenikov' ki po svojem pomenu presegajo interese občine, ter vrstni red 
zavarovanja; 

— sodeluje s predlogi, analizami in drugimi elaborati pri regionalnem 
prostorskem planiranju s pristojnimi organi in organizacijami; 

— znanstveno raziskuje zavarovana in za zavarovanje predvidena pokra- 
jinska območja in naravne znamenitosti; 

— vodi kataster zavarovanih pokrajinskih območij in zavarovanih naravnih 
znamenitosti ter evidenco za zavarovanje predvidenih pokrajinskih območij in 
naravnih znamenitosti v republiki; 

— posreduje izkušnje in izsledke varstva narave občinskim organom za 
varstvo narave ter drugim zainteresiranim organom in organizacijam; 

— izdaja publikacije s področja varstva narave; 
— izdaja upravne akte v skladu z določbami tega zakona in s predpisi, 

izdanimi na njegovi podlagi; 
— opravlja druge zadeve, ki so mu določene s tem zakonom in z drugimi 

predpisi. 

III. Varstvo pokrajine in naravnih znamenitosti 

7. člen 

Izhodišče za izvajanje varstva narave, je naravo-varstveno vrednotenje 
pokrajinskih območij v repu'bliki. 

Naravo-varstveno vrednotenje se opravi po enotni metodologiji, ki jo 
določi republiški sekretar za urbanizem. 

Naravo-varstveno vrednotenje je element regionalnega prostorskega plana 
in urbanističnega načrta in je podlaga za ukrepanje po tem zakonu. 

8. člen 

Pokrajinska območja se zavarujejo kot narodni parki, kot naravni rezer- 
vati ali kot krajinski parki. 

Za narodne parke se razglasijo večja, naravno zaključena, pretežno prvo- 
bitna pokrajinska območja posebne naravne lepote z znamenitostmi, ki imajo 
poseben narodni, kulturni, znanstveni ali rekreacijski pomen. 

Za naravne rezervate se razglasijo manjša območja prvobitne narave' ki so 
primerna predvsem za raziskovalne namene. 

Za krajinske parke se razglasijo večja naravno zaključena pokrajinska ob- 
močja s prvobitno ah kultivirano naravo, ki jo odlikujejo naravne znamenitosti, 
krajinske lepote, kulturni spomeniki in spomeniki človekovega dela in ji dajejo 
poseben značaj ter imajo rekreacijski pomen. 

8. člen 

Kot naravne znamenitosti se zavarujejo posamezni deli žive ah nežive 
narave: 

— ki imajo zaradi značilnih oblik ali redkosti poseben kulturni, znanstveni 
ali vzgojni pomen (naravni spomeniki); 

— kulturno pomembni objekti na področju vrtnega in parkovnega obli- 
kovanja (hortikulturni spomeniki); 
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- redke ali ogrožene rastlinske in živalske vrste ter njihove razvojne 
oblike, ki imajo znanstveno, gospodarsko, estetsko ali vzgojno vrednost (v na- 
daljnjem besedilu: rastlinske ali živalske vrste). 

10. člen 
Akt o zavarovanju izda: 
- za narodne parke, naravne rezervate ter rastlinske in živalske vrste 

Skupščina SR Slovenije; 
- za krajinske parke, naravne in hortikulturne spomenike ter za posamezne 

rastlinske in živalske vrste, ki so značilne samo za območje občine, občinska 
skupščina. 

Ce leži krajinski park, naravni ali hortikulturni spomenik na območju dveh 
ali več občin, izdajo akt o zavarovanju občinske skupščine sporazumno. 

Ce ima krajinski park, naravni ali hortikulturni spomenik poseben pomen, 
izda akt o zavarovanju Skupščina SR Slovenije sporazumno s prizadetimi 
občinskimi skupščinami. 

11. člen 

Z aktom o zavarovanju pokrajinskih območij ter naravnih in hortikulturnih 
spomenikov se določijo ime in meje zavarovanega območja oziroma zavarovane 
naravne znamenitosti, organ upravljanja, način izkoriščanja in nadzorstva ter 
posamezne omejitve in prepovedi. 

Z aktom o zavarovanju rastlinskih in živalskih vrst se določi območje, na 
katerem se zavarujejo posamezne rastlinske in živalske vrste ter ukrepi za 
zavarovanje. 

12. člen 

Zavarovano pokrajinsko območje oziroma zavarovana naravna znamenitost 
se vpiše v kataster, ki ga vodi republiški sekretariat za urbanizem. Organi in 
organizacije so dolžni pošiljati organu, ki vodi kataster, za vpis potrebne po- 

Republiški sekretar za urbanizem izda pravilnik o sestavi in načinu vodenja 
katastra. 

IV1. Varovalni ukrepi 

13. člen 

Gradnja na zemljiščih' ki so zavarovana kot pokrajinska območja ali kot 
naravni oziroma hortikulturni spomeniki ter drugi posegi, ki vplivajo na spre- 
membo takih zemljišč, morajo biti v skladu z aktom o zavarovanju. 

Za gradnjo in posege na zemljiščih iz prejšnjega odstavka je potrebno pred 
izdajo lokacijskega dovoljenja soglasje pristojnega občinskega organa za varstvo 
narave. Za gradnjo in posege na zemljiščih, ki so zavarovana kot narodni park 
ali naravni rezervat, izda soglasje republiški sekretariat za urbanizem. 

14. člen 

Območja, ki niso zavarovana z aktom o zavarovanju, se varujejo v skladu 
z določbami 2. člena tega zakona po splošno priznanih načelih varstva narave 
z regionalnimi prostorskimi plani, urbanističnimi nacrti, zazidalnimi načrti in 
urbanističnimi redi, ki predpišejo določene varstvene ukrepe. 

23 
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15. člen 

Ce naleti izvajalec pri izvajanju gradbenih, regulacijskih, melioracijskih 
ali drugih del na geološko-paleontološki objekt (okamenine in podobno)^ speleo- 
loški (jame in druge kraške tvorbe) ali na mineraloško1 petrografski objekt 
(rudnine, mineralni vrelci in podobno), glede katerega se da utemeljeno do- 
mnevati, da gre za naravno znamenitost, mora o najdbi obvestiti pristojni 
občinski organ za varstvo narave in mora do odločitve po drugem odstavku tega 
člena poskrbeti, da se najdba ne poškoduje ali ne uniči in da se ohrani na 
istem mestu in položaju' tako kot je bila odkrita. 

Pristojni organ je dolžan odločiti o zavarovanju najdelnega predmeta 
najpozneje v treh dneh po sprejemu obvestila o najdbi. 

16. člen 

Narodni park ali naravni rezervat upravlja organ, ki ga določi akt o 
zavarovanju. 

Oigan iz prejšnjega odstavka je dolžan vzdrževati narodni park ali naravni 
rezervat tako, kot je določeno v aktu o zavarovanju. 

Naravni in hortikulturni spomenik je dolžan vzdrževati v skladu z aktom 
o zavarovanju lastnik oziroma imetnik pravice uporabe zemljišča na svoje 
stroške. Stroške, ki presegajo obseg rednega vzdrževanja, krije družbeno-poli- 
tična skupnost, katere organ je izdal akt o zavarovanju. 

17. člen 

Zavarovano pokrajinsko območje ali zavarovano naravno znamenitost sme 
raziskovati samo, kdor ima za to dovoljenje republiškega sekretariata za 
urbanizem. 

Organ upravljanja, lastnik oziroma imetnik pravice uporabe zemljišča je 
dolžan omogočiti proučevanje in raziskovanje zavarovanega pokrajinskega ob- 
močja oziroma zavarovane naravne znamenitosti tistemu, ki ima za to dovoljenje 
republiškega sekretariata za urbanizem. 

18. člen 

Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe naravnega ali hortikulturnega 
spomenika je dolžan pred uporabo ali odtujitvijo spomenika obvestiti pristojni 
občinski upravni organ za varstvo narave in mu ponuditi prednostni nakup 
spomenika. 

Za prednostni nakup spomenika po prejšnjem odstavku veljajo smiselno 
določbe temeljnega zakona o varstvu kulturnih spomenikov (Uradni list SFRJ, 
št. 12/65), ki se nanašajo na predkupno pravico in na upravni prenos pravice 
uporabe na kulturnem spomeniku. 

Zavarovani naravni spomeniki in zavarovane rastline ali živali se ne smejo 
uničevati ter prenašati, prodajati, izvažati ali odnašati v tujino brez dovoljenja 
republiškega sekretariata za urbanizem, če ni v drugem predpisu drugače 
določeno. 
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V. Kazenske določbe 

19. člen 

Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek delovna 
organizacija ali druga pravna oseba: 

1. ki izvaja gradbena dela na zavarovanem pokrajinskem območju ali na 
zavarovani naravni znamenitosti v nasprotju z določbami 13. člena tega zakona 
ali izvršuje druge posege v nasprotju z aktom o zavarovanju. 

2. ki med izvajanjem gradbenih, regulacijskih, melioracijskih ali drugih 
del ne obvesti pristojnega organa o najdbi geološko-paleontološkega, speleo- 
loškega ali mineraloško-petrografskega objekta in ne poskrbi, da se najdba ne 
poškoduje ali ne uniči oziroma da se ohrani na istem mestu in položaju tako, 
kot je bila odkrita (prvi odstavek 15. člena). 

3. če ne vzdržuje narodnega parka ali naravnega rezervata oziroma na- 
ravnega ah hortikulturnega spomenika tako, kot je določeno v aktu o zavaro- 
vanju (16. člen tega zakona). 

4. ki brez dovoljenja republiškega sekretariata za urbanizem raziskuje 
zavarovano pokrajinsko območje ali zavarovano naravno znamenitost (prvi 
odstavek 17. člena). 

5. ki ne dovoli proučevanja in raziskovanja zavarovanega pokrajinskega 
območja oziroma zavarovane naravne znamenitosti osebi, ki ima za to do- 
voljenje (drugi odstavek 17. člena). 

6. ki brez predpisanega dovoljenja uniči, prenese, proda ter izvozi ah 
odnese v tujino naravni spomenik ali zavarovano rasthno ali žival (tretji 
odstavek 18. člena). 

Poleg denarne kazni iz prejšnjega odstavka se sme izreči tudi varstveni 
ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni za prekršek ali pridobljeni s 
prekrškom ter varstveni ukrep odvzema pridobljene premoženjske koristi. 

Za prekršek iz prvega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo do 500 di- 
narjev tudi odgovorna oseba delovne organizacije ali druge pravne osebe. 

20. člen 

Z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta se kaznuje za kaznivo 
dejanje: 

1. kdor z gradbenimi deli ali z drugimi posegi brez soglasja pristojnega 
organa iz 13. člena tega zakona ali v nasprotju s tem soglasjem spremeni 
geomorfološke, biološke, estetske in druge značilnosti zavarovanega pokrajin- 
skega območja ali kdor poškoduje ah uniči zavarovano naravno znamenitost, 

2. kdor brez predpisanega dovoljenja uniči, prenese, proda, izvozi ah. od- 
nese v tujino naravni spomenik (tretji odstavek 18. člena). 

Poskus je kazniv. 
21. člen 

Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
stori dejanje iz 2., 3., 4. ali 5. točke prvega odstavka 19. člena tega zakona ah ki 
uniči, prenese ali proda zavarovano rasthno ah žival. 

Posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka zaradi materialne 
koristi, se kaznuje z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev. 

23» 
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Poleg denarne kazni iz prvega oziroma drugega odstavka se sme izreči tudi 
varstveni ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni za prekršek ali 
pridobljeni s prekrškom ter varstveni ukrep odvzema pridobljene premoženjske 
koristi. 

VI. Prehodne in končne določbe 

22. člen 

Akti, s katerimi so zavarovani Triglavski narodni park, naravne znameni- 
tosti. ali zavarovane rastlinske ali živalske vrste, se morajo uskladiti z določbami 
tega zakona v enem letu od njegove uveljavitve. 

23. člen 

Ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati zakon o varstvu kulturnih 
spomenikov in naravnih znamenitosti (Uradni list LRS, št. 22-129/58) ter zakon 
o narodnih parkih (Uradni list SRS, št. 6-16/69). 

24. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo repu- 
bliškega zbora Skupščine SR Slovenije je dne 10. 6. 1969 predložil skupščini 
v obravnavo predlog zakona o varstvu narave. Ta predlog je obravnavala 
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Glede na njene pripombe 
in amandmaje je odbor sklenil, da ga umakne in pripravi nov predlog, zakona 
o varstvu narave. 

Zakonski predlog ureja pravne odnošaje na področju varstva narave ter 
v skladu z ustavo SFRJ zagotavlja tej družbeni dejavnosti materialne in orga- 
nizacijske pogoje, da bi mogla v bodoče bolj sistematično delovati. Sedanja 
pravna ureditev tega področja je namreč pomanjkljiva in neučinkovita. Posle- 
dice takega stanja so nedovoljeni ali škodljivi posegi v naravo in njeno vztrajno 
razvrednotenje. Posebej to velja še za našo pokrajino, ki ima vse objektivne 
pogoje za bodoči večji razvoj turizma. 

Upoštevajoč gospodarski razvoj, urbanizacijo in potrebe sodobnega človeka 
izhaja zakonski predlog iz načela, da je treba varovati vso naravo, ne samo 
nekatere naravne znamenitosti, da se pa morajo pri tem upoštevati človekove 
biološke' kulturne, gospodarske in druge potrebe in da je treba prilagajati 
stopnjo varstva narave ustrezni stopnji družbenih koristi. 

Način varstva pokrajine kot dela prostora določajo regionalni prostorski 
plani ter splošni akti o zavarovanju in konkretni upravni ukrepi, ki jih pred- 
videva zakonski predlog. Varstvo narave tedaj postaja enakovreden element 
regionalnega prostorskega planiranja. V tem smislu določa zakonski predlog, 
da se pokrajina v celotni republiki valorizira po strokovnih merilih in nato 
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kategorizira v narodne parke, naravne rezervate, pokrajinske parke in druga 
zavarovana območja. 

Pomen valorizacije in kategorizacije je izreden, najprej gre za vrednotenje 
po enotnih strokovnih varstvenih načelih, česar do sedaj nismo imeli, zatem pa 
tudi zato, ker gre za usklajevanje interesov družbeno potrebnih namenskih 
prostorov. V okviru tega sodobnega koncepta se varstvo narave ne obravnava le 
pasivno in enostransko, temveč tudi z vidika aktivnega poseganja v naravo za 
njeno smotrno izkoriščanje. 

Temeljno načelo nove ureditve je ustanovitev permanentne službe za 
varstvo narave, ki ji pomagajo še drugi organi inšpekcije ter člani posameznih 
strokovnih organizacij, ki jih zakon pooblašča, kolikor izpolnjujejo z zakonom 
določene pogoje, lahko opravljajo inšpekcijsko službo. Na tej osnovi se odpira 
tej dejavnosti možnost, da se vključuje v družbene plane občin in republike, 
da sprejema svoje delovn programe in predvsem večje varstvene akcije. 

Zakonski predlog vsebuje samo okvirna načela za varstvo narave, prepušča 
pa njihovo konkretizacijo občinam in republiki, da s svojimi splošnimi akti 
predpišejo konkretne varovalne ukrepe v zvezi z gradnjami in drugimi posegi 
v naravo ter da določijo način upravljanja in gospodarjenja z zavarovanimi 
prostori. 

AMANDMAJI IZVRŠNEGA SVETA 

1. V drugem odstavku 3. člena se doda v oklepaju za besedo »vodnogospo- 
darska-« še beseda »lovska«. 

Z dopolnitvijo bi se pritegnila k nadzorstvu nad izvrševanjem zakona tudi 
lovska inšpekcija, ki je že po svoji dejavnosti izredno pomembna in pri rokah, 
zlasti za nadzor nad izvrševanjem zakonskih določb o varstvu divjih živali in 
ptic ter o varstvu narodnih parkov. 

2. Za 22. členom se doda nov 23. člen, ki se glasi: 
»Republiški sekretar za urbanizem izda pravilnik o delovanju naravo- 

varstvene nadzorne službe (3. člen tega zakona) in pravilnik o sestavi in načinu 
vodenja katastra zavarovanih pokrajinskih območij in naravnih znamenitosti 
(12. člen tega zakona) v roku enega leta od dneva uveljavitve tega zakona.« 

Sedanji 23. in 24. člen predloga zakona postaneta 24. in 25. člen. 
S predlogom za novi 23. člen bodo precizirane določbe 5. odstavka 3. člena 

oziroma 12. člena zakona; enako dopolnitev je predlagal tudi odbor za urba- 
nizem republiškega zbora. 

Izvršni svet soglaša s predlogi za dopolnitev in spremembe zakonskega 
predloga, ki so jih dali nekateri odbori Skupščine SR Slovenije, in sicer: 

1. S predlogom odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne 
zadeve republiškega zbora, da se v 10. členu uveljavijo naslednje spremembe: 

— da se v 1. odstavku 10. člena črta prva alinea; 
— da se zadnji odstavek dopolni z določbami iz črtane 1. alinee in spremeni 

tako, da se glasi: 
»Za narodne parke, naravne rezervate, za rastlinske in živalske vrste ter 

za tiste krajinske parke, naravne ali hortikulturne spomenike, ki imajo poseben 
nacionalni pomen, izda akt o zavarovanju Skupščina SR Slovenije potem, ko 
dobi mnenje prizadetih občinskih skupščin.« 

2. Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije: 
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— da se v 17. členu dvakrat zamenja besedilo »Republiškega sekretariata 
za urbanizem« z besedilom »pristojnega upravnega organa družbeno-politične 
skupnosti, ki je izdal akt o zavarovanju«. 

— da se 4. točka 19. člena spremeni, tako, da se glasi: »4. ki brez dovoljenja 
za varstvo narave pristojnega organa tiste družbeno-politične skupnosti, ki je 
izdala akt o zavarovanju raziskuje zavarovano pokrajinsko območje ali zavaro- 
vano naravno znamenitost«; 

— da se 1. odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi: »Z denarno kaznijo 
do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz 2., 3., 4. 
ali 5. točke prvega odstavka 19. člena tega zakona ali, ki brez predpisanega 
dovoljenja uniči, prenese ali proda, izvozi ali prenese v tujino zavarovano 
rastlino ali žival.« 

POROČILA 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora Skupščine SR Slovenije je na 4. seji 4. novembra 1969 obravnaval 
mnenje odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega 
zbora, amandmaje zakonodajno-pravne komisije z dne 21. 10. 1969 ter odbora 
za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije 
k predlogu zakona o varstvu narave. 

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje soeialno-zdravstvenega 
zbora je mnenja: 

1. da bi bil primernejši naslov zakona: »Zakon o varstvu pokrajine in 
nekaterih naravnih znamenitosti«, ker se zakon omenjuje le na vrsto pokrajine, 
nekaterih prirodnih znamenitosti in le deloma prirodnega biotopa z vidika 
zaščite redke favne in flore. Elementi narave pa so pokrajine s svojimi geo- 
loškimi, pedološkimi, hidrološkimi in orografskimi značilnostmi, vključno> z 
atmosfero, rastlinstvom in živalstvom. Ce bi hoteli torej obravnavati varstvo 
narave v celoti, bi morali upoštevati vsa ta področja; 

2. da bi se v prvem odstavku 1. člena v tretji vrsti med besedama »živ- 
ljenje« in »in« vnesla beseda »zdravje«, ker bi morah že v tem zakonu pouda- 
riti, da je varstvo narave pomembno tudi za zdravje človeka; 

3. da je nesprejemljivo, da je namen varstva narave, kot to predvideva 
2. člen, tudi vzdrževanje naravnega ravnotežja. To stališče ni v skladu z našim 
znanstvenim nadzorom in bi onemogočilo aktivno poseganje človeka v naravo; 

4. da se v tretjem odstavku tretjega člena v oklepaju navede še sanitarna 
inšpekcija. 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo predlaga 
glede mnenja odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje: 

Ad 1) da se ne sprejme predlagana sprememba naslova zakona. Že v 1. 
členu predlaganega zakona je namreč jasno povedano, da ta zakon ureja varstvo 
narave kot celote in ne le nekaterih njenih delov, zato naj naslov ostane ne- 
spremenjen; 

Ad 2) da se ne sprejme amandma k prvemu odstavku 1. člena predloga 
zakona o varstvu narave, ker meni, da naravni pogoji za življenje vsebujejo 
tudi pojem zdravja; 

Ad 3) da določbe prve alinee 2. člena poudarja dvojen namen varstva 
narave in to je konservacija naravnega ravnotežja, ne da bi vanj posegal 
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človek in smotrno aktivno poseganje človeka v naravo; mnenje odbora za 
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje torej ni utemeljeno'; 

Ad 4) da se sprejme amandma k drugem odstavku 3. člena. Besedilo v 
oklepaju se potem glasi: »(gozdarska, kmetijska, vodnogospodarska, sanitarna 
in podobno)«. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora Skupščine 
SR Slovenije je predlagal k predlogu zakona za varstvo narave naslednji 
amandma: 

K 10. členu : prva alinea tega člena se črta, besedilo zadnjega odstavka 
pa se spremeni tako, da se glasi: 

»Za narodne parke, naravne rezervate, za rastlinske in živalske vrste ter 
za krajinske, parke, naravne in hortikulturne spomenike, ki imajo poseben 
nacionalni pomen, izda akt o zavarovanju Skupščina SR Slovenije potem, ko 
dobi mnenje prizadetih občinskih skupščin.« 

Predlagano spremembo odbor utemeljuje s tem, da je potrebno pri izdaji 
aktov o zavarovanju zagotoviti večje sodelovanje občin tudi v primerih, ko 
gre za narodne parke in naravne rezervate, saj odločitve o zavarovanju teh 
lahko bistveno posegajo v življenjske pogoje in gospodarjenje občanov s teh 
področij. Iz teh razlogov odbor ni soglašal s predlogom zakonodajno-pravne 
komisije o spremembi tega člena. 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo predlaga, 
da se ta amandma sprejme. 

Glede amandmajev zakonodajno-pravne komisije predlaga odbor z,a urba- 
nizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo: 

1. da se sprejmejo vsi, razen k 10. in 16. členu; 
2. da se ne sprejme amandma zakonodajno-pravne komisije k 10. členu, 

ker se z ozirom na to, da odbor sprejema amandma odbora za proizvodnjo in 
blagovni promet, 10. člen spremeni tako, da nima osnove; 

3. da se ne sprejme amandma zakonodajno-pravne komisije k zadnjemu 
odstavku 16. člena in da besedilo ostane tako, kot je v predlaganem predlogu 
zakona. Določila tega odstavka so v skladu z ustavo in za praktično uporabo 
v celoti sprejemljiva, ker omejujejo obseg zavarovanja tako, da bo v skladu 
z materialnimi možnostmi družbeno-političnih skupnosti, katerih organi bodo 
izdajah akte o zavarovanju. Odbor tudi meni, da je nesmiselno določbe novega 
zakona usklajevati z zakonom, katerega določila so v nasprotju z ustavo oziroma 
razpravlja o tem še ustavno sodišče Jugoslavije. 

Za svojega predstavnika je odbor določil tovariša Rada Pušenjaka. 

St.: 63-19/69 
Ljubljana, 13. 11. 1969 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora Skupščine SR Slovenije je na 6. seji 17. decembra 1969 obravnaval 
pripombe republiškega sekretariata za prosveto in kulturo ter amandmaje 
izvršnega sveta k predlogu zakona o varstvu narave. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo ima pripombo k zadnjemu 
odstavku 8. člena. Meni, da je v tem odstavku uporabljen pojem »spomeniki 
človekovega dela« preširok. Ce pa se že uporablja, menijo, da je naštevanje 
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»■kulturnih spomenikov« pleonazem, ker so kot človeški produkti že zajeti 
v pojmu »spomeniki človekovega dela« in jih zato ni treba posebej omenjati. 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo meni, da 
je v zakonu o varstvu kulturnih spomenikov točno določeno, kaj je kulturni 
spomenik. »Spomenik človekovega dela« — na primer v krajinskem parku — 
lahko glede na določbe zakona ni kulturni spomenik, pa ga je vseeno treba 
čuvati. Zato je odbor mnenja, da raba obeh izrazov ni pleonazem in ne sprejema 
mnenja republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. 

Odbor je sprejel amandma izvršnega sveta k drugemu odstavku 3. člena 
ter amandma, da se za 22. členom doda nov 23. člen, sedanji 23. in 24. člen pa 
postaneta 24. in 25. člen. Predloge za dopolnitve in spremembe zakonskega 
predloga, ki so jih dali nekateri odbori Skupščine SR Slovenije in s katerimi 
izvršni svet soglaša, pa je odbor sprejel že na 4. seji, 4. novembra 1969. 

St.: 63-19/69 
Ljubljana, 22. 12. 1969 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republi- 
škega zbora Skupščine SR Slovenije je na 8. seji dne 12. 2. 1970 obravnaval 
amandmaje zakonodajno-pravne komisije z dne 11. 2. 1970 ter amandma, ki ga 
je k predlogu zakona o varstvu narave dalo 4. zasedanje delegatov občin. 

Odbor se strinja z vsemi amandmaji zakonodajno-pravne komisije in pred- 
laga zboru, da jih sprejme. 

Odbor se načeloma strinja tudi z amandmajem zasedanja delegatov občin, 
predlaga pa, da zbor sprejme ta amandma v dikciji kot jo predlaga zakonodajno- 
pravna komisija in s katero se odbor strinja. 

Da bi bil mogoč jasnejši pregled nad vsemi predlaganimi amandmaji, je 
bil odbor mnenja, da bi bilo koristno, če so vsi amandmaji zbrani v enem 
poročilu. Amandmaji, o katerih morata odločati pred sprejetjem zakona repu- 
bliški in gospodarski zbor, so torej naslednji: 

K 1. členu: — amandma zakonodajno-pravne komisije: 
a) začetek besedila prvega odstavka se preuredi tako, da se glasi: 
»S tem zakonom, s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in s splošnimi 

akti, se ureja varstvo narave kot celote ...« 
b) začetek besedila drugega odstavka se dopolni tako, da se glasi: 
»Varstvo narave se izvaja v skladu z regionalnimi. ..« 
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo se z 

amandmajem strinja. 
K 3. členu: — amandma zakonodajno-pravne komisije: 
a) V prvem odstavku se v drugi vrsti pred besedo »pogoje« črta beseda 

»splošne 
b) V četrtem odstavku se v prvem stavku črtata besedi »praviloma prosto- 

voljno«; na koncu zadnjega stavka pa se pika nadomesti z vejico ter doda 
besedilo: »ki svojo dolžnost opravlja praviloma brezplačno«. 

c) V petem odstavku se zadnji del besedila dopolni tako, da se glasi: »ter 
o izvajanju njihovih pravic in dolžnosti«. 

Odbor se z amandmajem strinja. 
— amandma odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospo- 

darstvo: 



Priloge 361 

V drugem odstavku 3. člena se v oklepaju za besedo »vodnogospodarska-« 
doda še beseda »sanitarna«. 

— amandma izvršnega sveta: 
V drugem odstavku 3. člena se v oklepaju za besedo »vodnogospodarska-« 

doda še beseda »lovska«. 
Odbor se z amandmajem izvršnega sveta strinja, prav tako se z obema 

strinja tudi zakonodajno-pravna komisija. 
K 5. členu: — amandma zakonodajno-pravne komisije: 
V osmi alinei se besedi »upravne akte« nadomestita z besedilom »odločbe 

v upravnem postopku«. 
Odbor se z amandmajem strinja. 
K 6. členu: — amandma zakonodajno-pravne komisije: 
V predzadnji alinei se besedi »upravne akte« nadomestita z besedilom: 

»odločbe v upravnem postopku«. 
Odbor se z amandmajem strinja. 
K 8. členu: — amandma zakonodajno-pravne komisije: 
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za krajinske parke se razglasijo večja naravna zaključena pokrajinska 

območja s prvobitno ali kultivirano naravo, ki jo odlikujejo naravne zname- 
nitosti ali krajinske lepote, kulturni spomeniki oziroma spomeniki človekovega 
dela in ji dajejo poseben značaj ter imajo rekreacijski pomen.« 

Odbor se z amandmajem strinja. 
K 10. členu: amandma odbora za družbenoekonomske odnose gospo- 

darskega zbora: 
Prva alinea tega člena se črta, besedilo zadnjega odstavka pa se spremeni 

tako, da glasi: 
»Za narodne parke, naravne rezervate, za rastlinske in živalske vrste ter za 

krajinske parke, naravne ali hortikulturne spomenike, ki imajo poseben nacio- 
nalni pomen, izda akt o zavarovanju Skupščina SR Slovenije potem, ko dobi 
mnenje prizadetih občinskih skupščin.« 

— amandma zakonodajno-pravne komisije: 
Zakonodajno-pravna komisija se strinja z amandmajem odbora za proizvod- 

njo in blagovni promet gospodarskega zbora, predlaga pa, da se besedilo 10. člena 
preuredi tako, da se glasi: 

»Za narodne parke, naravne rezervate, za rastlinske in živalske vrste ter 
za tiste krajinske parke, naravne ah hortikulturne spomenike, ki imajo poseben 
nacionalni pomen, izda akt o zavarovanju Skupščina SR Slovenije potem, ko 
dobi mnenje prizadetih občinskih skupščin. 

Za krajinske parke, naravne in hortikulturne spomenike ter za posamezne 
rastlinske in živalske vrste, ki so značilne samo za območje občine, izda akt o 
zavarovanju občinska skupščina; če leži krajinski park, naravni ali hortikulturni 
spomenik na območju dveh ali več občin, izdajo akt o zavarovanju občinske 
skupščine sporazumno.« 

Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo se strinja 
s tem amandmajem kot ga predlaga zakonodajno-pravna komisija, prav tako se 
z njim strinja tudi predlagatelj amandmaja. 

K 11. členu: — amandma 4. zasedanja delegatov občin: 
Na koncu prvega stavka 11. člena se za piko doda besedilo': »S tem aktom 

se določijo tudi viri sredstev za financiranje zavarovanja ter namen in način 
uporabe teh sredstev.« 
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— amandma zakonodajno-pravne komisije: 
Zak o nod a j no-p r avna komisija se z amandmajem 4. zasedanja delegatov 

občin strinja, meni pa, da ga je potrebno redakcijsko prilagoditi in ga predlaga 
v naslednji obliki: 

Na koncu prvega odstavka 11. člena se črta pika ter doda besedilo: »ter viri 
sredstev za financiranje varstva.« 

Odbor se z amandmajem 4. zasedanja delegatov občin načelno strinja, pred- 
laga pa, da zbor sprejme ta amandma v besedilu kot ga predlaga zakonodajno- 
pravna komisija. 

K 13. členu: — amandma zakonodajno-pravne komisije: 
V drugem odstavku se črta prvi odstavek, drugi odstavek pa se preuredi 

tako, da se preostalo besedilo odstavka glasi: 
»Za gradnjo in posege na zemljiščih, ki so zavarovana kot narodni park ali 

naravni rezervat, je pred izdajo lokacijskega dovoljenja potrebno soglasje, ki ga 
izda republiški sekretariat za urbanizem.« 

Odbor se z amandmajem strinja. 
K 15. členu: — amandma zakonodajno-pravne komisije: 
V šesti vrsti se med besedi »-občinski« in »organ« vstavi beseda »upravni«. 
Odbor se z amandmajem strinja. 
K 16. členu: — amandma zakonodajno-pravne komisije: 
Besedilo zadnjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Naravni in hortikulturni spomenik je dolžan vzdrževati v skladu z aktom 

o zavarovanju lastnik oziroma imetnik pravice uporabe zemljišča, pri čemer se 
glede materialnih obveznosti, povezanih z vzdrževanjem, smiselno uporabljajo 
predpisi o varstvu kulturnih spomenikov.« 

Odbor se z amandmajem strinja. 
K 17. členu: — amandma zakonodajno-pravne komisije: 
Na koncu besedila prvega in drugega odstavka se besede »dovoljenje repu- 

bliškega sekretariata za urbanizem« nadomestijo z besedami »dovoljenje za 
varstvo narave pristojnega upravnega organa tiste družbeno-politične skupnosti, 
ki je izdala akt o zavarovanju«. 

Odbor se z amandmajem strinja. 
K 19. členu: — amdandma zakonodajno-pravne komisije: 
Besedilo 4. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»4. ki brez dovoljenja za varstvo narave pristojnega upravnega organa tiste 

družbeno-politične skupnosti, ki je izdala akt o zavarovanju, raziskuje zavaro- 
vano pokrajinsko območje ali zavarovano naravno znamenitost (prvi odstavek 
17. člena).« 

Odbor se z amandmajem strinja. 
K 21. členu: — amandma zakonodajno-pravne komisije: 
Zadnji del besedila prvega odstavka se dopolni tako, da se glasi: 
»... ali ki brez predpisanega dovoljenja uniči, prenese, proda, izvozi ali 

odnese v tujino zavarovano rastlino ali žival«. 
Odbor se z amandmajem strinja. 
K 22. členu:— amandma zakonodajno-pravne komisije: 
Prvi del besedila se spremeni tako, da se glasi: 
»Akti, s katerimi so zavarovane naravne znamentitosti ali zavarovane rast- 

linske ...« 
Odbor se z amandmajem strinja. 
K 23. členu: — amandma izvršnega sveta: 
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Za 22. členom se doda nov 23. člen, ki, se glasi: 
»Republiški sekretar za urbanizem izda pravilnik o delovanju naravovarst- 

vene nadzorne službe (3. člen tega zakona) in pravilnik o sestavi in načinu vo- 
denja katastra zavarovanih pokrajinskih območij in naravnih znamenitosti 
(12. člen tega zakona) v roku enega leta od dneva uveljavitve tega zakona«. 

Sedanji 23. in 24. člen predloga zakona postaneta 24. in 25. člen. 
Odbor se z amandmajem strinja, prav tako tudi zakonodajno-pravna 

komisija. 

St: 63-19/70 
Ljubljana, 16. 2. 1970 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je o predlogu 
zakona o varstvu narave, ki ga je predložil odbor za urbanizem ter stanovanjsko 
in komunalno gospodarstvo republiškega zbora že razpravljal na seji dne 27. ju- 
nija 1969. Glede na to, da je predlagatelj zaradi pripomb zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije umaknil prvotni predlog in predložil novega, 
je odbor obravnaval novo besedilo zakonskega osnutka (z dne 30. septembra) 
na seji dne 22. oktobra 1969. Na seji je bil odbor seznanjen tudi s spremembami 
in dopolnitvami, ki jih je predlagala zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
SR Slovenije. 

Predstavnik predlagatelja je uvodoma pojasnil, da se novo besedilo zakon- 
skega osnutka vsebinsko ne razlikuje od prejšnjega in da so v njem v glavnem 
upoštevane nekatere pripombe zakonodajno-pravne komisije, ki so potrebne za 
večjo točnost in preciznost besedila. Poudaril je' da zakonski predlog temelji na 
načelih, ki so se izoblikovala na razpravah v skupščinskih telesih in drugih 
prizadetih organih in organizacijah, kot bistveno v bodoči pravni ureditvi na 
tem področju pa je navedel: 

— da se varstvo narave razglasi v skladu z ustavo SR Slovenije za dejav- 
nost od posebnega pomena za republiko; 

— da je izhodišče za varstvo narave človek, ki mu narava služi za njegove 
biološke, gospodarske, kulturne, rekreacijske in druge potrebe; 

— da bo v skladu s tem zakonom opravljena valorizacija in kategorizacija 
celotne pokrajine v republiki ter da bodo spomeniška območja uvrščena v 
ustrezno varstveno kategorijo; 

— da bo oblikovana posebna spomeniška služba na republiški in občinski 
ravni; 

— da je zakon o varstvu narave le okvirni zakon in da bodo na njegovi 
osnovi izdajale posamezne akte o zavarovanju republiška oziroma občinske 
skupščine glede na pomen zavarovanega območja ter 

— da so tudi v sistem varstva narave, razen pristojnih organov, vključena 
tudi strokovna društva in organizacije, ki se posredno ukvarjajo z varstvom 
narave. 

V načelni razpravi so poslanci poudarili, da je potrebno z novim zakonom 
idealna stremljenja urbanistov za varstvo narave- uskladiti z gospodarskim 
življenjem, zlasti pa z življenjem prebivalstva na zavarovanih območjih. Po 
njih mnenju bi bilo potrebno pri izdaji aktov o zavarovanju zagotoviti večje 
sodelovanje občin tudi v primerih, ko gre za narodne parke in naravne rezer- 
vate, tj. za območja od posebnega pomena za celotno republiko-. 
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Pri obravnavi zakonskega osnutka po posameznih členih je predlagal odbor 
naslednje spremembe oziroma dopolnitve: 

K 10. členu : Prva alinea tega člena se črta, besedilo zadnjega odstavka 
pa se spremeni tako, da se glasi: 

»Za narodne parke, naravne rezervate za rastlinske in živalske vrste, ter za 
krajinske parke, naravne ali hortikularne spomenike, ki imajo poseben nacio- 
nalni pomen, izda akt o zavarovanju Skupščina SR Slovenije potem ko dobi 
mnenje prizadetih občinskih skupščin.-« 

Predlagano spremembo odbor utemeljuje s tem, da je potrebno pri izdaji 
aktov o zavarovanju zagotoviti večje sodelovanje občin tudi v primerih, ko gre 
za narodne parke in naravne rezervate, saj odločitve o zavarovanju teh lahko 
bistveno posegajo v življenjske pogoje in gospodarjenje občanov s teh območij. 
Iz teh razlogov odbor ni soglašal s predlogom zakonodajno-pravne komisije o 
spremembi tega člena. 

Drugih predlogov za spremembe posameznih členov odbor ni imel, soglašal 
pa je z vsemi ostalimi predlogi in utemeljitvami zakonodajno-pravne komisije 
glede sprememb 1., 3., 5., 6., 13., 15., 16., 17. in 22. člena zakonskega predloga. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru, 
da sprejme predlog zakona o varstvu narave s predloženimi spremembami in 
dopolnitvami. 

Odbor ja za svojega poročevalca določil poslanca Ferda Papiča. 

St.: 63-19/69 
Ljubljana, dne 24. 10. 1969 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji 
dne 22. januarja 1970 in na seji 12. februarja obravnaval amandmaje k predlogu 
zakona o varstvu narave, ki sta jih predložila Skupščini SR Slovenije izvršni 
svet, zasedanje delegatov občin Skupščine SR Slovenije in zakonodajno-pravna 
komisija Skupščine SR Slovenije. 

Odbor se strinja z naslednjimi amandmaji izvršnega sveta: 
K drugemu odstavku 3. člena, da se v oklepaju za besedo »vodnogospodar- 

ska« vstavi vejica in doda beseda »lovska«. 
S to dopolnitvijo bi se k nadzorstvu nad izvrševanjem zakona izrecno pri- 

tegnila tudi lovska inšpekcija, ki je po svoji dejavnosti nedvomno pomembna 
zlasti pri nadzorstvu nad izvajanjem določb o varstvu divjih živali in ptic ter 
varstvu narodnih prakov. 

Da se za 22. členom doda nov 23. člen, ki, se glasi: 
»Republiški sekretar za urbanizem izda pravilnik o delovanju naravo- 

varstvene nadzorne službe (3. člen tega zakona) in pravilnik o sestavi in načinu 
vodenja katastra zavarovanih pokrajinskih območij in naravnih znamenitosti 
(12. člena tega zakona) v roku enega leta od dneva uveljavitve tega zakona.« 

Da se v 4. točki 19. člena besede »republiškega sekretariata za urbanizem« 
nadomestijo z besedami »za varstvo narave pristojnega upravnega organa tiste 
družbenopolitične skupnosti, ki je izdala akt o zavarovanju« tako, da se ta 
točka glasi: 

»4. ki brez dovoljenja za varstvo narave pristojnega upravnega organa 
tiste družbeno-politične skupnosti, ki je izdala akt o zavarovanju, raziskuje 
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zavarovano pokrajinsko območje aH zavarovane naravne znamenitosti (prvi 
odstavek 17. člena). 

Odbor se strinja z amandmajem zasedanja delegatov občin Skupščine SR 
Slovenije k prvemu odstavku 11. člena in redakcijsko spremembo tega amnd- 
maja, ki jo predlaga zakonodajno-pravna komisija tako, da se na koncu prvega 
odstavka črta pika in doda besedilo: »ter viri sredstev za financiranje varstva«. 

Odbor sprejme naslednje amandmaje zakonodaj no-pravne komisije: 
K četrtemu odstavku 8. člena, tako da se glasi: 
»Za krajinske parke se razglasijo večja naravno zaključena pokrajinska 

območja s prvobitno ali kultivirano naravo, ki jo odlikujejo naravne znameni- 
tosti ali krajinske lepote, kulturni spomeniki oziroma spomeniki človekovega 
dela in dajejo poseben značaj ter imajo rekreacijski pomen.« 

K tretjemu odstavku 16. člena, tako da se novo besedilo tega odstavka 
glasi: 

»Naravni in hortikulturni spomenik je dolžan vzdrževati v skladu z aktom 
o zavarovanju lastnik oziroma imetnik pravice uporabe zemljišča, pri čemer se 
glede materialnih obveznosti, povezanih z vzdrževanjem, smiselno uporabljajo 
predpisi o varstvu kulturnih spomenikov.« 

Glede na to, da sta amandma odbora za proizvodnjo in blagovni promet 
gospodarskega zbora k 10. členu sprejela tako predlagatelj kot zakonodajno- 
pravna komisija, se odbor strinja tudi z redakcijsko preureditvijo tega člena, 
ki jo predlaga zakonodajno-pravna komisija. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru, 
da sprejme predlog zakona o varstvu narave skupaj s predloženimi spremem- 
bami in dopolnitvami v poročilu z dne 24. oktobra 1969 in dodatnem poročilu z 
dne 13. februarja 1970. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Ferda Papiča. 

St.: 63-19/70 
Ljubljana, 13. 2. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je o predlogu zakona 
o varstvu narave razpravljala že na 4. seji 2. julija 1969 in dala nanj številne 
pripombe ter amandmaje. Predlagatelj je nato predložil nov zakonski predlog z 
dne 30. septembra 1969, ki ga je komisija obravnavala na svoji 10. seji dne 17. 
oktobra 1969. 

Na seji komisije dne 17. oktobra 1969 je bilo ugotovljeno, da je predlagatelj 
v novem besedilu zakonskega predloga upošteval večino pripomb in predlogov, 
danih k prvotnemu predlogu; nekaterih pa ni sprejel. O slednjih je komisija 
ponovno podrobno razpravljala. 

V razpravi o posameznih določbah zakonskega predloga z dne 30. septembra 
1969 je komisija predlagala naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 1. členu: 

a) Začetek besedila prvega odstavka se preuredi tako, da se glasi: 
»S tem zakonom, s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in s splošnimi 

akti, se ureja varstvo narave kot celote. ..« 
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b) Začetek besedila drugega odstavka se dopolni tako, da se glasi: 
»Varstvo narave se izvaja v skladu z regionalnimi. . 
Spremembi sta redakcijskega značaja in sta potrebni zaradi večje točnosti 

in preciznosti besedila. 
Splošne akte v prvem odstavku namreč ne moremo obravnavati kot izvr- 

šilne predpise, izdane na podlagi zakona in jih je zato treba uvrstiti za izvršilne 
predpise kot posebno kategorijo aktov. 

Regionalni prostorski plani in urbanistični načrti so po obstoječi ureditvi 
pojmovno pravni predpisi; regulatorna vloga predpisov na tem področju pa je 
opredeljena že v prvem odstavku. Zato naj se v drugem odstavku, ki na splošno 
obravnava izvajanje varstva narave, navede, da se to varstvo izvaja v skladu 
z regionalnimi prostorskimi plani in urbanističnimi načrti ter ukrepi, ki jih 
določa ta zakon. 

K 3. členu: 

a) V prvem odstavku se v 2. vrsti pred besedo »pogoje« črta beseda 
» splošne«. 

b) V četrtem odstavku se v prvem stavku črtata besedi: »praviloma prosto- 
voljno«; na koncu zadnjega stavka pa se pika nadomesti z vejico ter doda bese- 
dilo: »ki svojo dolžnost opravlja praviloma brezplačno.«. 

c) V petem odstavku se zadnji del besedila dopolni tako, da se glasi: »ter o 
izvajanju njihovih pravic in dolžnosti«. 

Splošni pogoji so na tem mestu v zakonskem predlogu nedefiniran pojem, 
zlasti še, ker se sicer nikjer v predlogu ne omenjajo še kakšni »posebni pogoji«. 
Po določbi prvega odstavka 86. člena ustave SR Slovenije se v občini ustvarjajo 
»pogoji« za zadovoljevanje materialnih, socialnih, kulturnih in drugih skupnih 
potreb občanov, pri čemer ti pogoji niso, po ustavnem besedilu, drugače opre- 
deljeni. Da ne bi ta določba v zakonu povzročala nejasnosti, naj se na tem 
mestu omenjajo le »pogoji« v enakem pomenu kot v ustavnem besedilu. 

Določba četrtega odstavka bo jasnejša, če se praviloma brezplačno opravlja- 
nje dolžnosti naravovarstvenega nadzornika omenja ob svojstvu uradne osebe, 
pojem »prostovoljnost« v tej zvezi tudi sicer ne ustreza. 

S pravilnikom kot izvršilnim predpisom, ki ga izda republiški sekretar, ni 
mogoče predpisovati pravic in dolžnosti — te so lahko določene le v zakonu — 
pač pa je mogoče z njim urejati način izvajanja zakonitih pravic in dolžnosti 
(peti odstavek). 

K 5. členu: 

V osmi alinei se besedi »upravne akte« nadomestita z besedilom »odločbe v 
upravnem postopku«. 

Upravni akt kot pojem se uporablja v pravni teoriji — v zakonodajni praksi 
pa je treba ta splošni pojem opredeliti določneje; na tem mestu kot določbo v 
upravnem postopku. 

K 6. členu: 

V predzadnji alinei se iz enakih razlogov kot v prejšnjem členu besedi 
»upravne akte« nadomestita z besedilom: »odločbe v upravnem postopku«. 
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K 10. členu: 

Besedilo zadnjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Ce ima krajinski park, naravni ali hortikulturni spomenik poseben nacio- 

nalni pomen, izda akt o zavarovanju Skupščina SR Slovenije potem ko dobi 
mnenje prizadetih občinskih skupščin.« 

Določba zakonskega predloga, da republiška skupščina izda svoj akt o 
zavarovanju sporazumno s prizadetimi občinskimi skupščinami, ne ustreza vlogi 
republike in pomenu zavarovanih dobrin v tem primeru. Gre namreč za akt, ki 
ga republiška skupščina sprejme zaradi zagotovitve posebnih nacionalnih 'in- 
teresov. Zaradi pomena takega interesa republiška skupščina ne bi smela biti 
pri svoji odločitvi odvisna od pristanka občinskih skupščin, temveč bi bila njena 
dolžnost, da povpraša prizadete občinske skupščine za mnenje, zadostna za 
ugotovitev njihovih stališč ter za upoštevanje njihovih eventualnih posebnih 
interesov. 

K 13. členu: 

V drugem odstavku se črta prvi stavek, drugi stavek pa se preuredi tako, 
da se preostalo besedilo odstavka glasi: 

»Za gradnjo in posege na zemljiščih, ki so zavarovana kot narodni park 
ali naravni rezervat, je pred izdajo lokacijskega dovoljenja potrebno soglasje, 
ki ga izda republiški sekretariat za urbanizem.« 

Ker so po določbi 4. člena zakonskega predloga naloge v zvezi z varstvom 
narave v občini naložene za urbanizem pristojnemu občinskemu upravnemu 
organu, ki je hkrati tudi pristojen za izdajo lokacijskih dovoljenj — bi določba, 
da je temu organu pred izdajo lokacijskega dovoljenja potrebno soglasje pri- 
stojnega občinskega organa za varstvo narave, praktično pomenila, da bi ta 
občinski upravni organ moral sam sebi izdajati soglasje za svoj upravni akt. 

Oskrba določenega soglasja je smotrna le, oe ga pristojnemu organu v po- 
stopku daje nek drug organ. Tudi primera, da bi, isti organ za izdajo svojega 
upravnega akta hkrati vodil dva vzporedna postopka (enega z vidika varstva 
narave, drugega pa z vidika urbanističnih interesov) v naši pravni ureditvi in 
praksi ne poznamo. Komisija pa meni, da tudi ni potrebno na tak neobičajen 
in neustrezen način zagotavljati interese naravovarstvene službe v upravnem 
postopku, ko je vendar z zakonom izrecno naložena odgovornost za varstvo 
narave prav tako kot upoštevanje urbanističnih vidikov lokacije. 

Ob tem je bila v razpravi izražena sugestija predlagatelju, da razmisli o 
eventualni dodatni, učinkovitejši zagotovitvi naravovarstvenih interesov v 
upravnem postopku na ta način, da se zainteresirani organizaciji za varstvo 
narave prizna pravica pritožbe zoper neustrezna lokacijska dovoljenja; seveda bi 
bilo v takem primeru treba tudi določiti dolžnost pristojnega upravnega organa, 
da zainteresirani organizaciji obvezno dostavlja lokacijska dovoljenja za gradnjo 
v naravovarstveno zavarovanih zemljiščih ali za druge posege, za katere je na 
teh območjih potrebno lokacijsko dovoljenje. 

K 15. členu: 

V 6. vrsti se med besedi »-občinski« in »organ« vstavi beseda »upravni«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
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K 16. členu: 

Besedilo zadnjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Naravni in hortikultumi spomenik je dolžan vzdrževati v skladu z aktom 

o zavarovanju lastnik oziroma imetnik pravice uporabe zemljišča, pri čemer se 
glede materialnih obveznosti, povezanih z vzdrževanjem smiselno uporabljajo 
določbe zakona o varstvu kulturnih spomenikov (Uradni list LRS, št. 26/61 in 
Uradni list SRS, št. 11/65).« 

Komisija meni, da bi morale biti materialne obveznosti imetnika ali lastnika 
naravnega oziroma hortikulturnega spomenika v zvezi z vzdrževanjem enake 
kot v republiškem zakonu o varstvu kulturnih spomenikov. Ker se vprašanja 
obveznosti lastnikov oziroma imetnikov kulturnih spomenikov po zveznem in 
republiških zakonih o varstvu kulturnih spomenikov ponovno proučujejo in 
obravnavajo tudi pri ustavnem sodišču Jugoslavije, je potrebno določbo 16. člena 
predloženega zakona postaviti tako, da bi kasnejše eventualne spremembe in 
dopolnitve teh rešitev na področju varstva kulturnih spomenikov hkrati veljale 
tudi za vzdrževanje naravnih in hortikultrnih spomenikov po tem zakonu. 

K 17. členu: 

Na koncu besedila prvega in drugega odstavka se besede »dovoljenje 
republiškega sekretariata za urbanizem« nadomestijo z besedami »dovoljenje za 
varstvo narave pristojnega upravnega organa tiste družbeno-politične skupnosti, 
ki je izdala akt o zborovanju«. 

Ker za krajinske parke, naravne in hortikulturne spomenike po 10. členu 
zakonskega predloga izda akt o zavarovanju občinska skupščina, ne bi bila 
s to ureditvijo skladna rešitev, po kateri tudi dovoljenje za raziskovanje na 
takih območjih izdaja republiški, upravni organ. Skladnejša je ureditev, po 
kateri izdaja dovoljenje za varstvo narave pristojni upravni organ tiste druž- 
beno-politične skupnosti, ki je izdala akt o zavarovanju. 

K 21. členu: 

Zadnji del besedila prvega odstavka se dopolni tako, da se glasi: ».. . ali 
brez predpisanega dovoljenja uniči, prenese, proda, izvozi ah odnese v tujino 
zavarovano rastilno ali žival«. 

Dejanski stan prekrška je v omenjenem določilu zakonskega predloga po- 
manjkljivo opisan. Ker je zavarovane rastline ali živali z dovoljenjem (18. člen) 
mogoče tudi uničiti, prenesti, prodati, odnesti v tujino ali izvoziti — je smiselno 
določiti taka dejanja za prekrške le, če so storjena brez predpisanega dovoljenja. 
Poleg tega v predloženem besedilu opisani prekršek ni v celoti zajel dejanj, ki 
so sicer navedena v 6. točki 19. člena zakonskega predloga; izpuščen je bil prenos 
oziroma izvoz v tujino. 

K 22. členu: 

Prvi del besedila se spremeni tako, da se glasi: »Akti, s katerimi so zava- 
rovane naravne znamenitosti ali zavarovane rastlinske ...« 
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Ni potrebno posebej omenjati Triglavskega narodnega parka; poleg tega je 
ta narodni park zavarovan z republiškim zakonom in ni primerno, da bi si 
republiška skupščina še izrecno nalaga dolžnost njegove uskladitve, ko sicer 
to velja na splošno za vse dosedanje akte o zavarovanju ne glede na obliko, v 
kateri so bili sprejeti. 

St.: 63-19/69 
Ljubljana, 21. 10. 1969 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 17. seji 
dne 20. januarja 1970 obravnavala amandmaje in pripombe izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, republiškega sekretariata za prosveto in kulturo ter 
odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarsvo republiškega 
zbora kot predlagatelja, k 3., 8., 10., 16., 19. ter novem 23. členu predloga zakona 
o varstvu narave. 

Na svoji 18. seji dne 11. februarja 1970 pa je komisija dodatno obravnavala 
še amandma k prvemu odstavku 11. člena predloga zakona o varstvu narave, ki 
je bil predložen na 4. seji zasedanju delegatov občin v Skupščini SR Slovenije 
dne 23. januarja 1970. 

Komisija je k navedenim amandmajem oziroma pripombam sprejela na- 
slednja stališča oziroma predlagala naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 3. členu: 

Komisija ni imela pripomb k amandmajema izvršnega sveta in pred- 
lagatelja, da se v drugem odstavku v oklepaju za besedo: »vodnogospodarska« 
doda še besedilo: », lovska, sanitarna in podobno.« 

K 8. členu: 

Glede na pripombe republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, da je v 
četrtem odstavku tega člena predloga zakona uporabljeni pojem »spomeniki 
človekovega dela« preširok, če pa se že uporablja, je naštevanje »kulturnih spo- 
menikov« pleonazen, ker so kot človeški produkti že zajeti v pojmu »spomeniki 
človekovega dela« in jih zato ni treba posebej omenjati, je komisija soglašala 
s stališčem predlagatelja, da raba obeh navedenih pojmov ni pleonazem. »Spo- 
menik človekovega dela« — v konkretnem primeru v krajinskem parku — lahko 
po odločbah republiškega zakona o varstvu kulturnih spomenikov nima statusa 
oziroma obeležij kulturnega spomenika, pa je kljub temu potreben varstva na 
območju krajinskega parka. Zato tudi komisija ne sprejema te pripombe na- 
vedenega sekretariata. 

Komisija pa je sprejela pripombo istega sekretariata k četrtemu odstavku 
tega člena, da iz njegovega besedila ni razvidno, ali so potrebni vsi našteti pogoji 
skupaj ah vsak posamezen, da se neko območje razglasi za krajinski park. Zato 
je komisija k temu odstavku zaradi večje jasnosti in preciznosti sprejela na- 
slednji amandma: 

Četrti odstavek 8. člena predloga zakona se spremeni tako, da se glasi: 
»Za krajinske parke se razglasijo večja naravno zaključena pokrajinska 

območja s prvobitno ah kultivirano naravo, ki jo odlikujejo naravne zname- 
24 
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nitosti ali krajinske lepote, kulturni spomeniki oziroma spomeniki človekovega 
dela in ji dajejo poseben značaj ter imajo rekreacijski pomen.« 

K 10. členu: 

Komisija se strinja z amandmajem odbora za proizvodnjo in blagovni 
promet gospodarskega zbora, s katerim soglaša tudi predlagatelj. Ob tem pa je 
potrebno besedilo tega člena ustrezno redakcijsko preurediti tako, da se glasi: 

»Za narodne parke, naravne rezervate, za rastlinske in živalske vrste ter za 
tiste krajinske parke, naravne ali hortikulturne spomenike, ki imajo poseben 
nacionalni pomen, izda akt o zavarovanju Skupščina SR Slovenije potem, ko 
dobi mnenje prizadetih občinskih skupščin. 

Za krajinske parke, naravne in hortikulturne spomenike ter za posamezne 
rastlinske in živalske vrste, ki so značilne samo za območje občine, izda akt o 
zavarovanju občinska skupščina; če leži krajinski park, naravni ali hortikulturni 
spomenik na območju dveh ali več občin, izdajo akt o zavarovanju občinske 
skupščine sporazumno.« 

K 11. členu: 

Komisija se je strinjala z amandmajem k prvemu odstavku 11. člena pred- 
loga zakona, ki je bil predložen na 4. zasedanju delegatov občin v Skupščini 
SR Slovenije dne 23. 1. 1970, smatrala pa je, da je potrebno ta amandma redak- 
cijsko prilagoditi tako, da bi se na koncu prvega odstavka pika črtala ter dodalo 
besedilo: »ter viri sredstev za financiranje varstva«. 

Komisija smatra, da je to besedilo preciznejše oziroma bolj ustreza namenu 
in značaju ostalih elementov v aktu o zavarovanju, ki jih kot obvezne sestavine 
ta akt po besedilu tega odstavka mora vsebovati. 

K 16. členu: 

Komisija se z razlogi predlagatelja o zavrnitvi njenega amandmaja in vztra- 
janju pri prvotnem besedilu tega člena ne strinja. 

Komisija je že v obrazložitvi k svojemu amandmaju smatrala, da je po- 
trebno določbo tretjega odstavka tega člena postaviti tako, da bi kasnejše 
eventualne spremembe in dopolnitve režima obveznosti lastnikov oziroma imet- 
nikov kulturnih spomenikov po predpisih o varstvu kulturnih spomenikov 
hkrati veljale tudi za vzdrževanje naravnih in hortikulturnih spomenikov po 
tem zakonu. V zvezi s tem komisija meni, da ne bi bilo primerno vezati smiselno 
uporabo materialnih obveznosti pri vzdrževanju naravnega in hortikulturnega 
spomenika le neposredno na režim po obstoječem republiškem zakonu o varstvu 
kulturnih spomenikov, pač pa na režim po predpisih o varstvu kulturnih spo- 
menikov, in sicer zaradi podane možnosti eventualnih sprememb in dopolnitve 
tega režima. 

Zaradi tega komisija k tretjemu odstavku tega člena predlaga nov amand- 
ma tako, da se novo besedilo tega odstavka glasi: 

»Naravni in hortikulturni spomenik je dolžan vzdrževati v skladu z aktom 
o zavarovanju lastnik oziroma imetnik pravice uporabe zemljišča, pri čemer se 
glede materialnih obveznosti, povezanih z vzdrževanjem, smiselno uporabljajo 
predpisi o varstvu kulturnih spomenikov.« 
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K 19. členu: 

Glede na to, da 4. točka prvega odstavka tega člena vsebuje dejanski stan 
kršitve določbe prvega odstavka 17. člena predloga zakona in ker je komisija 
glede pristojnega organa, ki izdaja dovoljenje za raziskavo, k slednjemu členu 
sprejela amandma, da to dovoljenje izda za varstvo narave pristojni upravni 
organ tiste družbenopolitične skupnosti, ki je izdala akt o zavarovanju, in ne 
republiški sekretariat za urbanizem, se besedilo te točke spremeni tako, da se 
glasi: 

»4. ki brez dovoljenja za varstvo narave pristojnega upravnega odbora tiste 
družbeno-politične skupnosti, ki je izdala akt o zavarovanju, raziskuje zavaro- 
vano pokrajinsko območje ali zavarovano znamenitost (prvi odstavek 17. člena).« 

K novemu 23. členu: 

Komisija ni imela pripomb k amandmaju izvršnega sveta, da se za 22. čle- 
nom doda nov 23. člen in da se sedanja 23. in 24. člen predloga zakona pre- 
številčita v 24. in 25. člen. 

St: 63-19/70 
Ljubljana, 11. 2. 1970 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena 
kmetijska in stavbna zemljišča 

A. Razlogi za izdajo zagona: 

Zvezna skupščina je sprejela dne 1. 2. 1968 zakon o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o razlastitvi (Uradni list SFRJ, št. 5/68; prečiščeno besedilo- 
št. 11/68). Med najpomembnejše novote tega zakona je šteti določbe o od- 
škodnini za razlaščene nepremičnine. Pri sprejemu teh določb se je izhajalo iz 
vsebine 25. člena ustave SFRJ, ki določa, da se mora plačati za razlaščeno 
nepremičnino pravična odškodnina. V 32. členu prečiščenega besedila zakona o 
razlastitvi so določena merila, ki so osnova za določanje pravične odškodnine 
za razlaščene nepremičnine. Izhajajoč iz tega, da se pravičnost ne more vnaprej 
določiti za vse primere razlastitve in za vsa teritorialna območja, v zveznem 
zakonu objektivno ni bilo možno predvideti takšno formulacijo pravične od- 
škodnine, ki bi mogla biti v praksi uporabljena na enostaven in lahek način. 
Zaradi tega je zakon v 34. členu pooblastil republike, da po potrebi lahko pred- 
pišejo z zakonom natančnejša merila za določanje odškodnine za razlaščeno 
nepremičnino skladno z določbami 32. člena. Ta merila so lahko določena bodisi 
za posamezne vrste nepremičnin, bodisi za posamezna območja. S temi natanč- 
nejšimi merili se ne morejo določati nova merila poleg tistih, ki jih vsebuje 
32. člen zakona, marveč se lahko le obstoječa merila zveznega zakona natanč- 
neje precizira. 

Glede na to, da je omenjeni zvezni zakon o razlastitvi začel veljati šele 
15. 2. 1968 in glede na to, da so merila za določevanje odškodnine v zveznem 
zakonu postavljena le zelo okvirno, se v praksi zakon zelo redko izvaja. Pri 

24* 
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določanju odškodnine pa se v večini primerov še vedno jemlje zgolj kot pogla- 
vitno merilo prometna vrednost zemljišča. Težave pri določanju odškodnine 
nastajajo tako pri upravnih organih kot pri sodnih organih, ki so pooblaščeni 
za določanje pravične odškodnine. 

Takšno stanje posredno vpliva na stanovanjsko in komunalno izgradnjo-, saj 
občine ne morejo realizirati urbanističnih načrtov, ker še vedno nimajo na 
voljo potrebnih zemljišč. Čeprav zvezni zakon o razlastitvi omogoča občinam 
pridobitev takih zemljišč tudi z razlastitvijo celotnih kompleksov namenjenih 
za stanovanjsko in komunalno izgradnjo, se občine tega instituta ne poslužujejo, 
ker načela zveznega zakona o razlasitivi premalo precizirajo pravično odškod- 
nino, ki gre lastniku zemljišča. Pomanjkanje natančnejših meril onemogoča 
občinam vsakršno predhodno kalkulacijo stroškov za pridobitev in urejanje 
zemljišč. Pri tem imajo nemalo vlogo tudi zahtevki razlaščenoev, ki zahtevajo 
za razlaščena zemljišča odškodnine po prometni vrednosti, kar predstavlja 
znatne odstope od načel pravične odškodnine. Ker ni natančnejših meril za 
določanje pravične odškodnine, tudi nekateri upravni in sodni organi upoštevajo 
pri določanju odškodnine prometno vrednost zemljišč. Na ta način lastniki 
zemljišč še vedno pridobivajo zemljiško rento, kar je v nasprotju z zveznim 
zakonom o razlastitvi, katerega poglavitno izhodišče je, da zemljiška renta 
pripada družbi. 

Glede na opisano stanje tudi špekulacija z zemljišči ni prenehala, kar nujno 
zahteva družbeno intervencijo in sicer z izdajo predlaganega zakona. Posebno 
je izdaja republiškega zakona postala aktualna, ko pristopamo k realizaciji 
velikih infrastrukturnih objektov, ki terjajo prehod velikih površin v družbeno 
lastnino (npr. samo za izgradnjo hitre ceste na odseku Vrhnika—Postojna je 
potebnih 150 ha zemljišč). 

O tej problematiki v zvezi z določanjem pravične odškodnine sta republiški 
sekretariat za pravosodje in oboo upravo in republiški sekretariat za urbanizem 
predložila izvršnemu svetu posebno informacijo', ki je med drugim vsebovala 
predlog, da se pripravi, republiški zakon o natančnejših merilih za določanje 
pravične odškodnine za razlaščena zemljišča. 

Ker je obdelava in natančnejša precizacija posameznih meril za določanje 
pravične odškodnine zelo komplicirana, natančnejša merila pa imajo izredno 
pomembne ekonomske, politične in pravne nasledke, sta sekretariata po suge- 
stijah izvršnega sveta izdelala prehodno gradivo. To gradivo je bilo obravna- 
vano na ožjem posvetu pristojnih strokovnih republiških in občinskih organov 
ter sodišč. Na tem posvetu se je ponovno pokazala potreba za izdajo republi- 
škega zakona, sprejeta pa so bila tudi predlagana izhodišča za republiški zakon. 

O gradivu je razpravljal odbor IS za socialno politiko in komunalna vpra- 
šanja (27. 12. 1968), pravni svet IS (14. 1. 1969), odbor IS za samoupravljanje in 
notranjo politiko (15. 1. 1969), izvršni svet (25. 2. 1969), komite za kmetijstvo in 
gozdarstvo (3. 3. 1969), odbor IS za socialno politiko in komunalna vprašanja 
(4. 6. 1969) in izvršni svet (3. 7. 1969); zavzeta stališča so razvidna iz zapisnikov 
o sprejetih sklepih. 

Predlagani zakon ne predstavlja nikakršne nove finančne obremenitve pro- 
računov občinskih skupščin, niti, ne terja nobenih organizacijskih sprememb. 
Nasprotno pa s predlaganim zakonom pričakujemo stabilizacijo cen v prometu z 
zemljišči, zlasti v primerih pridobivanja zemljišč v družbeno lastnino na podlagi 
sporazuma oz. razlastitve, lahko pa pričakujemo določene pozitive posredne 
vplive pri preprečevanju špekulacij z zemljišči. Treba je namreč poudariti, da 
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predlagani zakon predstavlja le del ukrepov, ki jih bomo morali podvzeti na 
področju zemljiške politike. 

Končno opozarjamo- da predlagani zakon ne ureja odškodnine za zemljišča 
v družbeni lastnini, ki preidejo z administrativnim prenosom v upravljanje od 
ene na drugo družbeno pravno osebo po določbah VII. poglavja zakona o raz- 
lastitvi. V primerih tkzv. upravnega prenosa pravice uporabe, namreč določilo 
32. člena zakona o razlasitvi in ostalih, ne pride v poštev, temveč se za take 
primere uporablja določilo 67. člena zakona o razlastitvi, po katerem odškodnina 
za preneseno pravico uporabe na zemljišču znaša toliko, da si prejšnji imetnik 
pravice uporabe lahko zagotovi enake ali podobne možnosti za dejavnost, za 
katero je bilo namenjeno preneseno zemljišče. Torej so kriteriji za določitev 
pravične odškodnine različni za primere, ko se odškodnino določa fizičnim 
osebam in ko se odškodnino določa družbeno pravnim osebam. 

B. Izhodišča za natančnejša merila za določanje pravične odškodnine za 
razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča 

a) Pri pripravi gradiva za določanje omenjenih izhodišč za natančnejša 
merila za določanje odškodnine za razlaščena zemljišča izhaja predlog iz drugega 
odstavka 34. člena zakona o razlastitvi, ki določa, da so lahko natančnejša merila 
predpisana tudi le za posamezne vrste nepremičnin ali pa za posamezna ob- 
močja. Predlog se je omejil na kmetijska in stavbna zemljišča, ker je pridobi- 
vanje teh zemljišč v družbeno lastnino glavna osnova za nemoten razvoj sta- 
novanjske izgradnje in ker je promet s temi zemljišči postal predmet široke 
špekulacije, zaradi česar je potrebna nujna družbena intervencija tudi v obliki 
predpisanih natančnejših meril za določitev odškodnine. 

Izhodišča za zakonsko ureditev naj bi bila tale: 
— ugotavljanje višine odškodnine ne more temeljiti izključno na enem 

samem merilu (kot npr. na prometni vrednosti oziroma tržni ceni zemljišč), 
ampak mora temeljiti na ocenitvi številnih objektvinih in subjektivnih faktorjev, 
ki v konkretnih primerih vplivajo na pravičnost odškodnine; 

— pojem pravičnost izključuje zakonsko določanje višine odškodine v fiks- 
nih zneskih, ki bi vezali in omejevali aktvino odločanje pristojnih organov za 
določevanje odškodnine; 

— z zakonom je treba določiti take elemente za določanje odškodnine, ki 
nudijo večjo objektivnost pri ocenjevanju okoliščin, pomembnih za določanje 
višine odškodnine in ki onemogočajo pristojnim organom povsem svobodno 
presojo v poštev prihajajočih faktorjev za določanje odškodnine; 

— osnove za določanje odškodnine za razlaščeno zemljišče morajo upoštevati 
načelo, da mora pravična odškodnina prejšnjemu lastniku zagotoviti enak ali 
približno enak ekonomski položaj, v katerem se je nahajal pred razlastitvijo, 
upoštevaje pri tem vlogo osebnega dela razlaščenca oz. dela njegovih gospodinj- 
skih članov. 

Omenjena izhodišča, ki izhajajo iz zakona o razlastitvi, terjajo ob sedanjih 
nenormalnih tržnih pogojih in pomanjkanju objektivnih meril> vzpostavitev 
takega mehanizma pri določanju natančnejših meril, da bo odškodnina v vsa- 
kem primeru pomenila pravično odškodnino tako za razlaščenca kot za korist- 
nika razlastitve. 

b) Merila, ki so predpisana po 32. členu zveznega zakona in se morajo 
obvezno upoštevati pri določanju pravične odškodnine, so tale: 
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— korist, ki jo lahko da nepremičnina, če je normalno izkoriščena; 
— korist, ki jo je imel od nje prejšnji lastnik; 
— vlaganje prejšnjega lastnika v nepremičnino; 
— tržna cena pri kmetijskih zemljiščih, če je izraz zgornjih okoliščin; 
— ali in kako je bila nepremičnina prejšnjemu lastniku materialna osnova 

za njegovo eksistenco; 
— ali je prejšnji lastnik nepremičnino izkoriščal le s svojim osebnim delom 

in z delom svojih gospodinjskih članov; 
— zmanjševanje odškodnine sorazmerno vplivu posebnih okoliščin, ki so 

nastale zaradi tega, ker se nepremičnina nahaja v naselju in njegovi bližini na 
turističnih območjih, v bližini prometnih zvez, umetnih jezer, prekopov, melio- 
racijskih in drugih objektov ali ker je nepremičnina pred razlastitvijo1; 

— kadar gre za stavbno zemljišče, se tržna cena, ki se oblikuje v prometu 
takega zemljišča, ne jemlje v poštev kot okoliščina za določanje odškodnine; 

— osebne in družinske razmere prejšnjega lastnika se upoštevajo le tedaj, 
če so te okoliščine bistvenega pomena za njegovo gmotno eksistenco'. 

Ker se nekatera merila iz 32. člena zveznega zakona izrazito navezujejo na 
subjektivne okoliščine razlaščenca, teh meril ni mogoče natančneje predpisati, 
ker bodo predmet vsakokratne individualne presoje upravnih oziroma sodnih 
organov pri določanju odškodnine. Nasproti temu pa meni predlagatelj, da 
morajo natančnejša merila precizirati splošna okvirna merila iz zveznega zakona. 
Za taka splošna okvirna merila šteje predlog tale merila: 

— korist, ki jo lahko da nepremičnina, če je normalno izkoriščena; 
— vlaganja prejšnjega lastnika v nepremičnino in 

tržno ceno nepremičnine pri kmetijskih zemljiščih, ob pogojih zveznega 
zakona o razlastitvi (pri stavbnih zemljiščih se to merilo po zveznem zakonu o 
razlastitvi ne sme upoštevati). 

c) Da bi se objektivizirala merila iz 32. člena zveznega zakona, določa pred- 
log nekatere osnove za določanje odškodnine za kmetijsko zemljišče in nekatere 
osnove za določanje odškodnine za stavbno zemljišče. Pri tem upošteva predlog 
lastninski limit pri lastništvu stavb v skladu z zakonom o nacionalizaciji najem- 
nih stavb in gradbenih zemljišč.* 

Predlog izhaja iz predpostavke, da je treba lastniku zemljišča določiti pra- 
vično odškodnino za škodo, ki jo je pretrpel zaradi razlastitve, in sicer: 

— Pri kmetijskem zemljišču: da kmetijsko zemljišče služi kmetijskemu 
proizvajalcu kot sredstvo in pogoj za pridobivanje osebnega dohodka na osnovi 
njegovega osebnega dela in dela njegovih gospodinjskih članov ter da se kme- 
tijsko zemljišče po splošnih predpisih mora izkoriščati v skladu s splošnimi 
pogoji, ki zagotavljajo racionalno izkoriščanje zemljišča tako v interesu lastnika 
kmetijskega zemljišča kot družbene skupnosti; 

— pri stavbnem zemljišču; da je lastniku stavbnega zemljišča potrebno 
priznati odškodnino za škodo, ki jo je utrpel, ker mu je z razlastitvijo odvzeta 

* Po 2. členu cit. zakona lahko občain pridobiva in ima v lasti (zasebni): 
— družinsko stanovanjsko hišo, to je stavbo z dvema stanovanjima ali s tremi 

manjšimi stanovanji, ali 
— največ dva stanovanja kot posebna dela stavbe, ali 
— dve družinski stanovanjski hiši z največ dvema stanovanjima in tretjim 

manjšim stanovanjem, ali 
— eno družinsko stanovanjsko hišo in eno stanovanje kot poseben del stavbe. 
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možnost, da postavi na takem zemljišču družinsko stanovanjsko hišo v skladu z 
zakonom o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč. 

V skladu s tem se pri kmetijskem zemljišu jemlje kot osnova za oceno 
omenjenih koristi katastrski dohodek zemljišča, pri stavbnem zemljišču pa 
tisti dohodek, ki bi ga lastnik družinske stanovanjske hiše lahko ustvaril, če bi 
sezidal tako stanovanjsko hišo na stavbnem zemljišču, ki je predmet razlastitve. 

C. Osnove za določanje pravične odškodnine za kmetijsko in stavbno 
zemljišče 

a) Kmetijsko zemljišče 

Za oceno koristi, ki, jo lahko da kmetijsko zemljišče (objektivno merilo), se 
jemlje katastrski dohodek kmetijskega zemljišča, vlaganja prejšnjega lastnika v 
zemljišče in tržna cena za kmetijsko zemljišče. 

Katastrski dohodek zemljišča je objektiviziran element pravične odškod- - 
nine, ker se določa po posebnih enotnih predpisih za določeno območje (cenilne 
okraje). Ti posebni predpisi vsebujejo kriterije za določanje višine katastrskega 
dohodka, kot so pedagoški sestav zemljišča, podnebne razmere, lega zemljišča 
in druge, torej vse tiste elemente, ki so upoštevani tudi za določanje odškodnine 
za razlaščeno kmetijsko zemljišče. 

Katastrski dohodek je bil osnova za določanje odškodnine za razlaščena 
kmetijska zemljišča že po dosedanjih razlastitvenih predpisih, vendar je treba 
pripomniti, da je bil katastrski dohodek po teh predpisih edina osnova za dolo- 
čitev odškodnine. Odškodnina se je izračunavala na podlagi mnogokratnikov 
katastrskega dohodka za posamezno kulturo in določen bonitetni razred zemlji- 
šča. Tudi republiški zakon o določanju odškodnine za razlaščena stavbna, kme- 
tijska in nerodovitna zemljišča iz leta 1965 (Uradni list SRS, št. 36/65) je pred- 
pisoval, da se odškodnina za razlaščena kmetijska in nerodovitna zemljišča 
določa na opisani način. Kakor pa je bilo že obrazloženo v prejšnjih poglavjih, 
določa zakon o razlastitvi za pravično odškodnino več meril in zato ni mogoče 
uporabiti katastrski dohodek kot edino merilo za pravično odškodnino, ker bi v 
takem primeru odškodnina izražala administrativno določeno višino odškodnine, 
kar ne bi ustrezalo pojmu pravičnosti v smislu 25. člena ustave. 

Ker sedanja tarifa katastrskega dohodka ni v celoti usklajena z dejanskimi 
gospodarskimi in tržnimi razmerami (valorizacija se predvideva šele v letu 1970) 
narekuje ta okoliščina, da se pri določanju pravične odškodnine združijo neka- 
tere kulture in približajo razmeram, ki izhajajo iz prometa s kmetijskimi zem- 
ljišči. Taka združitev kultur je že bila izvršena v republiškem zakonu iz leta 
1965 in je pokazala dobre praktične rezultate. Ob primerjavi takega stanja 
zagovarja predlog združitev kultur »njiva«, »pašnik« in gozdno zemljišče ter 
združitve kultur »vrt-«, »sadovnjak«, »vinograd« in »travnik«. Združitev paš- 
nikov z združitvijo njivskih površin je utemeljena, ker pašniki predstavljajo 
poleg njiv pomembno pridobitno postavko, zlasti za živinorejske predele, ki 
sicer nimajo večjih njivskih površin za svojo eksistenco. Pri primerjavi cen za 
kmetijska zemljišča izračunana po tarifi katastrskega dohodka v odnosu na cene 
teh zemljišč se pokaže razlika v plafonih teh cen, ki se v praktičnem povprečju 
po predlagani združitvi kultur več ah manj eliminira. Zato predlog zastopa 
stališče, da se za oceno koristi na podlagi katastrskega dohodka zemljišča jemlje 
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za določene kulture določen mnogokratnik enoletnega katastrskega dohodka. 
Pri tem se v ureditvenih območjih mest jemlje za osnovo izračuna vselej le 
prvi bonitetni razred ustrezne kulture. 

Ko se odločamo za katastrski dohodek kot osnovo za izračun pravične od- 
škodnine, je treba poudariti pomanjkljivosti te osnove. Sedanji katastrski 
dohodek je izračunan na podlagi podatkov o hektarskih pridelkih, ki jih je 
ugotovila statistična služba za obdobje 1959 do 1962 in ocene za kmetijske in 
gozdne proizvode ter materialnih stroških iz leta 1962 in 1963. Ker statistična 
služba ne evidentira kmetijskih kultur, pridelkov in cen po območjih katastr- 
skih okrajev, marveč le po upravnih območjih občin, so se že pri dosedanjem 
izračunu pojavljale precejšnje težave pri zbiranju podatkov o površinah, pri- 
delkih, strukturi posevkov in cenah za posamezne katastrske okraje. Zato so 
lastnice katastrskega dohodka kolikor toliko točno določene le za tista območja 
katastrskih okrajev, ki ustrezajo upravno-teritorialni razmejitvi občin (npr. 
Murska Sobota, Lendava, Gornji grad). Nadaljnja pomanjkljivost tega sistema 
je v tem, da ni precizne klasifikacije zemljišč. 

Ne glede na to se je global pridelkov za posamezno katastrsko kulturo 
razdelil na posamezne bonitetne razrede (1 do 8) na podlagi ocene strokovnjakov, 
torej vendarle subjektivno in približno. 

Upoštevajoč te pomanjkljivosti sedanjega sistema določanja katastrskega 
dohodka, pripravljajo pristojni organi nov način zajemanja statističnih po- 
datkov o površinah posameznih kmetijskih kultur, pridelkih, cenah in materi- 
nih stroških za posamezne katastrske okraje in druge ustrezne ukrepe. 

Ne glede na te pomanjkljivosti smatra predlagatelj, da je katastrski, do- 
hodek ob sedanjih pogojih vendarle eden izmed najobjektivnejših meril za 
določanje ocene koristi kmetijskega zemljišča. 

Kljub takemu zaključku, pa zaradi popolnosti, predlagatelj opozarja, da bi 
bilo po mnenju nekaterih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s problematiko kata- 
strskega dohodka in vrednotenjem kmetijskega zemljišča za oceno koristi, ki 
jo lahko da kmetijsko zemljišče, upoštevati narodni dohodek, ki ga lahko to 
zemljišče da po odbitku vseh materialnih stroškov, vključno stroškov za člo- 
veško delo. Da bi lahko za vsako zemljišče ugotovili tako vrednost, je potrebno 
razen podatkov o katastrski klasifikaciji (cenilni okraj, katastrska kultura in 
razred) razpolagati še s tarifami za vrednost zemljišč za kmetijsko proizvodnjo, 
za vse kulture in razrede vseh cenilnih okrajev, ki se lahko predpišejo v številu 
točk (poenov). Taka tarifa se lahko izdela na podlagi podatkov o narodnem 
dohodku, podatkov o katastrskem dohodku, podatkov iz opisa vzornih zemljišč 
in na podlagi izkušenj katastrskih strokovnjakov. 

Sama katastrska klasifikacija in lestvica tarif vrednosti zemljišč pa še ne 
določijo tržne vrednosti, ker niso upoštevani ekonomski pogoji kraja, v katerem 
zemljišče leži. Da bi bih upoštevani tudi ti pogoji, se mora vrednost zemljišča 
za kmetijsko proizvodnjo pomnožiti še s količnikom ekonomskih pogojev 
dotičnega kraja. Ti količniki se lahko izračunajo iz statističnih podatkov in iz 
podatkov o prometnih zvezah po metodologiji, katera je že izdelana na inicia- 
tivo geodetske uprave. 

Za izračun lestvice tarif za vrednost zemljišč je potrebno določiti mero za 
zemljišče kot osnovno sredstvo za vrednost delovnega dne kmečkega delavca. 
Predlaga se za obrestno mero 6 »/o (kapitalizacija v 12 letih), za vrednost delov- 
nega dne po 40 din kot povprečni zaslužek delavca pri nas. 
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Taka rešitev se že obdeluje in bo o tem vprašanju predlagatelju v kratkem 
predložen poseben elaborat agronomskega strokovnjaka, zaposlenega pri repu- 
bliškem sekretariatu za gospodarstvo SRS. 

O dokončni rešitvi slednje nakazanega vprašanja bo odločiti v naslednjih 
fazah postopka za sprejem predlaganega zakona. 

Nadaljnja rešitev je vlaganje prejšnjega lastnika v zemljišče, katero se pri 
oceni koristi (poleg že omenjenega katastrskega dohodka) tudi upošteva. Pri 
tem opozarjamo, da so vlaganja v kmetijsko zemljišče lahko različna, vendar 
ne vsa upoštevana. Po predlogu se ne upoštevajo tista vlaganja v kmetijsko 
zemljišče, ki pomenijo normalno vzdrževanje in reprodukcijo kmetijske orne 
zemlje, kot so npr. gnojenje na zalogi, marveč se po predlogu upoštevajo le 
tista vlaganja, ki pomenijo trajne investicije za ohranitev in izboljšavo zem- 
ljišča, kot npr. gradnjo kanalov, prekopov, krčenje gozda in agrotehnični ukre- 
pi za pridobitev kmetijskega zemljišča in pod., kar pa je z zakonom težko 
določljivo-. 

Vrednost vlaganj se ugotovi v ustreznem postopku za določanje odškodnine 
ter se tako ugotovljena vrednost prišteje na podlagi katastrskega dohodka 
ugotovljeni vrednosti zemljišča. 

Ker zvezni zakon izrecno navaja kot merilo za določanje odškodnine za 
kmetijsko zemljišče tudi tržno ceno, če je ta izraz določenih okoliščin, je po- 
tebno, da tudi republiški zakon natančneje opredeli to merilo, ker ga je možno 
objektivizirati. 

Za tržno ceno šteje zakonski predlog ceno, ki se oblikuje na območju kraja 
oziroma naselja, v katerem je kmetijsko zemljišče. Taka zakonska ureditev je 
potrebna, ker je znano, da se tržna cena po različnih območjih in naseljih 
formira različno. Ce hočemo upoštevati bistvo pravične odškodnine, je lahko 
merodanja le tista tržna cena kot merilo za odškodnino, ki se formira v ne- 
posredni bližini kmetijskega zemljišča. Ce pa se na takem območju tržna cena 
ne oblikuje, se upošteva tržna cena oblikovana na širšem območju. 

Ko so s tem natančneje opredeljena nekatera merila objektivne narave, pa 
se zaradi popolnosti ponovno opozori, da se odškodnino za razlaščena kmetijska 
zemljišča določa tudi ob upoštevanju še vseh drugih meril iz 32. člena zakona o 
razlastitvi, ki se ugotavljajo v konkretnih primerih in individualno ocenjujejo. 
S tem se odškodnina, določena po objektiviziranih merilih lahko zviša, oziroma 
ob pogojih zakona tudi primemo zniža. 

b) Stavbno zemljišče 

Za oceno koristi, ki jo lahko da stavbno zemljišče, se jemlje (presumirani) 
dohodek od stavbnega zemljišča. 

Izhajajoč iz zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč, 
ki limitira1 lastnino občana na stanovanjskih hišah in stanovanjih, se dohodek 
od stavbnega zemljišča oblikuje na tehle predpostavkah: 

— da je zemljišče, ki je predmet razlastitve, stavbno zemljišče in ne kme- 
tijsko zemljišče. Pri tem poudarjamo, da je odločilna pravna opredelitev stavb- 
nega zemljišča po veljavnih predpisih, ne pa dejanska kultura zemljišča;* 

* Glej 58. člen zakona o prometu z zemljišči in stavbami (Uradni list SFRJ, št. 
43/65), 34. člen zakona o nacionalizaciji najemnih in gradbenih zemljišč (Uradni list 
FIjRjJ, št. 52/58), 1. člen zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (Uradni 
list SRS, št. 42/66). 
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— da bi prejšnji lastnik stavbnega zemljišča lahko zgradil na njem največ 
tako stanovanjsko hišo oziroma hiši, ki ustrezajo pojmu treh manjših stanovanj 
(kar v praktičnih sedanjih okoliščinah pomeni 3 X 50 m- = 150 m2 stanovanjske 
površine); 

— da površina stavbnega zemljišča, ki je potrebna za zgraditev take stano- 
vanjske hiše glede na dosedanjo urbanistično prakso, ne presega 500 m , 

— da bi dohodek od izgrajene stanovanjske hiše (ne gre za dejansko izgra- 
jeno hišo, ampak za možnost in zamišljeno stanovanjsko hišo) po sedaj veljavnih 
predpisih v nobenem primeru ne mogel presegati všine stanarine v teku tia- 
janja take stanovanjske hiše, neupoštevajoč pri tem stroške, ki bi jih imel 
lastnik v zvezi s tekočim in investicijskim vzdrževanjem hiše in njeno amorti- 
zacijo ter družbene dajatve (hišnina, prispevek za uporabo mestnega zemljišča 
itd.). 

Po sedaj veljavnih predpisih se stanarina določa v odstotku (največ v vi- 
šini 4'°/o>) od gradbene vrednosti stanovanjske hiše oz, stanovanja, ki se določi 
na podlagi valorizacije. Ker temelji valorizacija na gradbenih cenah ob koncu 
leta 1964, predlagamo', da se za izračun stanarine kot dohodka stanovanjske hiše 
za določitev pravične odškodnine za stavbno zemljišče upošteva povprečna pro- 
dajna cena stanovanj ob času razlastitve v določenem kraju, kar ustreza tudi 
določbi 33. člena zakona o razlastitvi, po katerem se odškodnina za razlaščeno 
nepremičnino odmerja po okoliščinah v času, ko je bila izdana o njej odločba 
na prvi stopnji. 

Izhajajoč iz teh predpostavk se predlaga, da se za osnovo ocene koristi na 
podlagi dohodka stavbnega zemljišča upošteva enoletna kosmata stanarina za 
družinsko stanovanjsko hišo. 

Številčni prikaz pravkar navedenih predpostavk bi bil ob upoštevanju po- 
rasta povprečne gradbene vrednosti stanovanjske površine in sorazmernega po- 
rasta stanarine tale (glej razpredelnico na 379. strani)! 

Višina odškodnine za obravnavano stavbno zemljišče, na katerem bi prejšnji 
lastnik mogel postaviti stanovanjsko hišo in od nje dobiti, ustrezen dohodek, 
torej zavisi od poprečne gradbene vrednosti enega m2 stanovanjske hiše in od- 
stotka, ki se jemlje za izračun letne bruto stanarine. Številčni izraz teh vrednosti 
nam da višino odškodnine stavbnega zemljišča, ki ustreza enoletni kosmati 
stanarini, preračunani na m2 stanovanjske površine. Kosmati dohodek od stavbe 
oz. stanarina pa je po predlaganem sistemu realna samo v primeru, da se za 
podlago izračuna vzame ustrezen odstotek od povprečne gradbene vrednosti 
stanovanjske hiše. 

Da se pri sistemu dohodka od stanovanjske hiše opustijo stroški, ki zmanj- 
šujejo kosmati dohodek oziroma stanarino od take stanovanjske hiše, narekujejo 
praktični razlogi. Ti stroški so namreč funkcija boljšega ah slabšega gospodar- 
jenja glede na boljšo ali slabšo kvaliteto stanovanj in bi njihovo preračunavanje 
in ocenjevanje v praksi povzročalo zavlačevanje postopka in številne spore. 
Prav tako po predlaganem sistemu izločamo tržno vrednost kot element pra- 
vične odškodnine za stavbno zemljišče v skladu z določbami zveznega zakona. 
Pač pa so pri določanju povprečne gradbene vrednosti stanovanjske površine 
že upoštevani stroški za komunalno opremljanje zemljišča. Praksa je potrdila, 
da po dosedanjih analizah znašajo povprečni stroški za komunalno opremljanje 
stavbnega zemljišča približno 30 °/o od gradbene vrednosti stanovanjske povr- 
šine, v tem odstotku pa znaša delež za pridobitev zemljišča ca. 10 "/o. Glede 
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na sedanje povprečne gradbene stroške stanovanjske izgradnje menimo, da je 
predlagani sistem izračuna pravične odškodnine za stavbno zemljišče povsem 
realen.*   . 

Ves opisani sistem za določanje odškodnine za stavbno zemljišče naj bi 
veljal le za stavbno zemljišče, katerega površina ne presega 500 m2 (kolikor 
je sicer po urbanističnih normativih potrebno za zazidavo družinske hiše). V 
primeru, da stavbno zemljišče presega velikost 500 m2 pa se predlaga, da se za 
presežek zemljišča za oceno koristi ne upošteva dohodek od stavbnega zemljišča, 
marveč merila za določanje pravične odškodnine za kmetijsko zemljišče. Ce ima 
stavbno zemljišče površino 800 m2, se torej za 500 m- stavbnega zemljišča določi 
pravična odškodnina na podlagi dohodka stavbnega zemljišča, za preostalih 
300 m2 pa na podlagi meril, ki veljajo za kmetijska zemljišča. To načelo velja 
tudi za zemljišča, ki so manjša od 500 m2, ker bodo v praksi tudi taki primeri, 
da bo imel razlaščenec manjše stavbno zemljišče kot v površini 500 m2. Poleg 
tega pa bodo tudi primeri, da se bo prejšnjemu lastniku za določene potrebe 
razlastilo tako zemljišče v manjši površini kot predpostavlja zgoraj omenjeni 
normativ, (npr. pri gradnji cest). 

V praksi bodo tudi primeri, da bo razlaščenec imel dvoje ali več samostojnih 
stavbnih parcel. V takem primeru se mu prizna kot stavbno zemljišče lahko le 
največ dvoje samostojnih parcel glede na limit lastninske pravice po' že omenje- 
nem zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč. Pri tem 
pa je treba pripomniti, da se takemu razlaščencu prizna dvoje stavbnih zemljišč 
samo v primeru, da še ni lastnik ene družinske stanovanjske hiše. V takem 
primeru se mu prizna le eno samostojno stavbno zemljišče in oceni po omenje- 
nih kriterijih, ves presežek stavbnih parcel pa se mu obračunava po kriterijih 
za določitev odškodnine, ki velja za kmetijsko zemljišče. Kolikor pa je raz- 
laščenec lastnik dveh družinskih stanovanjskih hiš, razlasti pa se mu dvoje 
samostojnih stavbnih zemljišč, bo za ti dve razlaščeni zemljišči prejel odškod- 
nino le po kriterijih, ki veljajo za kmetijsko zemljišče. 

D. Subjektivne okoliščine prejšnjega lastnika kot korektiv odškodnine 

Po predlaganem sistemu so obdelana in precizirana le splošna okvirna me- 
rila iz zveznega zakona, ki pa niso merodajna v celoti za dokončno odmero pra- 
vične odškodnine v konkretnih primerih. 

V zakonskem predlogu je poudarjeno, da v natančnejših merilih niso zajeta 
zmanjševanja odškodnine iz razlogov, ker ležijo zemljišča v bližini prometnih 
zvez, umetnih jezer, prekopov, melioracijskih in drugih objektov, kolikor to 
vpliva na višino odškodnine, niti ne iz razlogov, da je cena zemljišča porastla v 
zvezi z nameravano razlastitvijo. Zato bo potrebno v ustreznih postopkih posebej 
ugotoviti sorazmerni delež vpliva takih okoliščin in ta vpliv ovrednotiti. 

Po zadnjem odstavku 32. člena zveznega zakona so pri, določanju odškod- 
nine upoštevane tudi osebne in družinske razmere prejšnjega lastnika le tedaj, 
če so te okoliščine bistvenega pomena za njegovo gmotno eksistenco. Torej ni 
po zakonu upoštevana vsaka okoliščina, ki vpliva na gmotno eksistenco prejš- 
njega lastnika, marveč le taka okoliščina, ki ima bistven pomen za njegovo 
eksistenco, pomeni, da je z razlastitvijo ogrožen življenjski obstoj prejšnjega 
lastnika. Ali in v koliki meri je podana taka okoliščina, je treba ugotoviti, v 
ustreznem postopku in v njem odškodnino korigirati navzgor. 
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POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 16. seji 19. januarja 
1970 obravnaval predlog za izdajo zakona o natančnejših merilih za določanje 
odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča, ki ga je predložil 
Skupščini SR Slovenije izvršni svet. 

Poleg predloga zakona je odbor obravnaval tudi informacijo republiškega 
sekretariata za pravosodje in oboo upravo o sistemu empiričnega bonitiranja 
zemljišč kot izhodišča za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska zemlji- 
šča, informacije republiškega sekretariata za urbanizem o vplivu cene zemljišča 
na skupne stroške pri gradnji stanovanj oziroma na stroške priprave zemljišča 
ter izvleček iz zapisnika 2. seje komiteja za kmetijstvo in gozdarstvo izvršnega 
sveta o razpravi o predlogu zakona. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je predlagani zakon potreben. 
25. člen ustave SFRJ določa, da se mora plačati za razlaščeno nepremičnino 
pravična odškodnina. Ustrezno določilu ustave so v zakonu o razlastitvi v 32. 
členu določena nekatera merila, ki predstavljajo osnovo za .določanje odškodnine 
za razlaščene nepremičnine. Zvezni zakon daje osnove za ugotavljanje pravične 
odškodnine, s 34. členom pa je določeno, da republiški zakoni lahko v skladu 
z 32. členom zveznega zakona določijo natančnejša merila za določanje odškod- 
nine za razlaščeno nepremičnino. 

Glede na to, da je zvezni zakon okviren in da so podana glavna merila, ki 
jih je treba pri določanju odškodnine upoštevati, vendar pa v zveznem zakonu 
ni podrobnosti ni,ti niso upoštevane eventualne regionalne specifičnosti in ker 
je s 34. členom zveznega zakona o razlastitvi dano pooblastilo republikam za 
določitev natančnejših meril za določitev odškodnine, je podana pravna osnova 
za izdajo ustreznega republiškega zakona. 

Tudi vsakdanja praksa nujno terja uzakonitev natančnejših meril za do- 
ločanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča. Zaradi po- 
manjkanja preciznejših meril sodni in upravni organi pri določanju odškodnine 
za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča pogosto upoštevajo kot poglavitno 
merilo prometno vrednost zemljišča, s čimer ni v celoti spoštovan 32. člen zvez- 
nega zakona o razglasitvi. 

V podrobna razpravi tez za zakon je odbor obravnaval predvsem dvoje raz- 
ličnih izhodišč pri ugotavljanju odškodnine za kmetijska zemljišča: 

1. katastrski dohodek kot osnova za oceno koristi, ki jo lahko da kmetijsko 
zemljišče, če je normalno izkoriščeno; 

2. rodovitnost, oziroma njena denarna vrednost, ki se za zemljišče ugotovi 
tako, da od katastrskega dohodka odštejemo vrednost vloženega dela, s čimer se 
dobi tista korist, ki jo daje kmetijsko zemljišče, če je normalno izkoriščeno. 

Predlog za izdajo zakona, kakor ga je predložil izvršni svet, upošteva samo 
katastrski dohodek kot osnovno menilo, v dodatnem gradivu, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije poslal izvršni svet, pa je obdelan tudi kriterij rodovitnosti. 

Slaba stran katastrskega dohodka je predvsem v tem, da je odraz trenut- 
nega stanja in to tedanjega, ko se je določal, kar je bilo že pred več leti, saj je 
star že okoli 10 let. Medtem se je situacija marsikje in v dokajšnji meri menjala. 
Katastrski, dohodek torej današnjemu dejanskemu stanju ne ustreza več, je 
poleg tega predvsem odraz človekovega dela, kako se določeno zemljišče ob- 
deluje, pri čemer je lahko povsem zanemarjena dejanska kvaliteta zemljišča ozi- 
roma izraba zemljišča ustrezno kvaliteti. Pri katastrskem dohodku pride pred- 



382 Priloge 

vsem ali pa vsaj v dokajšnji meri do izraza praktična -potreba lastnika oziroma 
obdelovalca zemljišča po določeni obliki izkoriščanja zemljišča v danem času. 

Rodovitnost je kot merilo za določanje odškodnine prav gotovo zelo 
ustrezno, kajti rodovitnost je objektivno podana in ni v toliki meri pogojena 
od raznih trenutnih okoliščin in odvisna od intenzivnosti izkoriščanja zemljišča. 
Metodologija za oceno rodovitnosti zemljišča izhaja iz ocene pogojev, ki jih 
zemljišča nudijo rastlinam za njihovo boljše ali slabše uspevanje. Po enotnih 
kriterijih izračunana rodovitnost bi se izrazila v točkah in le-te seveda ustrezno 
ovrednotene, bi predstavljale osnovo pri ugotavljanju odškodnine. 

Pomislek v zvezi z uveljavitvijo tega merila je bil predvsem v tem, da bi 
bilo treba metodo preveriti na terenu, kar bi trajalo leto ali dve, da bi pa 
celotno slovensko zemljo podrobno bonitirali, bi trajalo po grobih ocenah 10 15 
let. Tako dolgo pa seveda ni mogoče čakati in odlašati z delom na pripravi 
zskoos 

S tezami za ooeno koristi, ki jo lahko da stavbno zemljišče, se odbor v na- 
čelu strinja. Prav gotovo je nevzdržno, da bi bila tržna vrednost stavbnih zem- 
ljišč osnova za določitev odškodnine. 

V razpravi o določanju odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna 
zemljišča zasebnih lastnikov je prišlo do izraza tudi vprašanje odškodnine za 
zemljišča, ki so v družbeni lastnini, a ga predvideni republiški zakon ne obrav- 
nava. To vprašanje je sicer urejeno s 67. členom zveznega zakona, vendar po 
mnenju nekaterih članov odbora verjetno tudi na tem področju niso vse stvari 
povsem jasne. 

Odbor sodi, da z uveljavitvijo predlaganega zakona lahko pričakujemo 
stabilizacijo cen v prometu z zemljišči, zlasti v primerih pridobivanja zemljišč 
v družbeno lastnino na podlagi sporazuma razlastitve, poleg tega pa tudi zmanj- 
šanje možnosti za razne špekulacije z zemljišči. 

Predlagani zakon ne povzroča novih obremenitev občinskih skupščin, tudi 
ne terja organizacijskih sprememb, pripomogel pa bo k večji enotnosti in laž- 
jemu reševanju številnih primerov, ki so še nerešeni pri sodiščih, obenem pa bo 
zapolnjena vrzel v naši zakonodaji. 

Odbor je na koncu razprave sprejel naslednje ugotovitve in sklepe: 
  republiški zakon o natančnejših merilih za določanje odškodnine za raz- 

laščena kmetijska in stavbna zemljišča je potreben, saj se zaradi pomanjkanja 
ustreznih zakonskih določil stvari rešujejo počasi in dokaj neenotno, 

— delo na pripravi osnutka je treba pospešiti, saj se nerešene zadeve raz- 
lastitvenih odškodnin na sodiščih kopičijo; 

— za izdajo republiškega zakona je republika pooblaščena z zveznim za- 
konom ; ..    

  osnutek zakona glede odškodnine za razlaščena kmetijska zemljišča naj 
se pripravi in predloži variantno: na osnovi katastrskega dohodka in po krite- 
riju rodovitnosti. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog za izdajo zakona 
o natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in 
stavbna zemljišča in da sprejme sklep, da se pripravi osnutek zakona, pri čemer 
naj se upoštevajo pripombe in predlogi odbora. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Dušana Kolenca. 

St.: 464-4/70 
Ljubljana, dne 22. 1. 1970 
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Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne 
15. januarja 1970 obravnaval predlog za izdajo zakona o nekaterih natančnejših 
merilih za določanje odškodnine na razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

Odbor je v načelni razpravi ugotovil, da so bila v 32. členu zveznega zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi (ki je bil sprejet v februarju 
1968) določena merila, ki so osnova za določanje pravične odškodnine za raz- 
laščene nepremičnine. V 34. členu omenjenega zveznega zakona pa so bila dana 
pooblastila republikam, da po potrebi lahko predpišejo z zakonom natančnejša 
merila za določanje odškodnine za razlaščene nepremičnine. 

Odbor se je strinjal z razlogi za izdajo zakona: 
— z določitvijo natančnejših meril za pravično odškodnine^ v republiškem 

zakonu bo občinam končno omogočeno, da pri realizaciji urbanističnih načrtov 
in pri izvajanju razlastitve celotnih kompleksov, ki so namenjeni za stanovanj- 
sko in komunalno izgradnjo, lahko pripravijo predhodno kalkulacijo stroškov za 
pridobitev in urejanje zemljišč; 

— po sprejemu republiškega zakona upravnim in sodnim organom ne bo več 
edini kriterij za določanje odškodnine le prometna vrednost zemljišč, ampak 
bodo v zakonu imeli tudi .druga merila, ki bodo dosti bolj natančna; 

— z izdajo tega republiškega zakona bo prenehala ah pa se vsaj v znatni 
meri zmanjšala špekulacija z zemljišči; 

— zakon, s katerim naj bi republika regulirala natančnejša merila za 
določanje odškodnine za razlaščena zemljišča, je nujno potreben tudi zaradi 
predvidene realizacije velikih infrastrukturnih objektov, pri katerih bodo prešli 
v družbeno lastnino veliki kompleksi (izgradnja hitrih cest). 

Odbor se je strinjal, da se v osnutku zakona še posebej precizirajo le tri 
splošna okvirna merila (v zveznem zakonu jih je navedenih devet) in sicer: ko- 
rist, ki jo' lahko da nepremičnina, vlaganje prejšnjega lastnika v nepremičnino 
in tržna cena nepremičnine pri kmetijskih zemljiščih. 

V nadaljnji načelni razpravi je odbor soglašal, da naj se pri kmetijskih 
zemljiščih za oceno koristi, ki jo da zemljišče, jemlje za posamezne kulture dolo- 
čeni mnogokratnik enoletnega katastrskega dohodka in to kljub temu, da so 
ugotovljene pomanjkljivosti pri določanju katastrskega dohodka. Odbor je po- 
zdravil prizadevanja pristojnih republiških organov, ki pripravljajo nov način 
zajemanja statističnih podatkov o površinah posameznih kmetijskih kultur, 
pridelkih, cenah in stroških za posamezne katastrske okraje. 

Odbor je podprl mnenje predlagatelja, da se prouči novo in po mnenju 
nekaterih strokovnjakov dosti bolj realno merilo: rodovitnost kmetijskega zem- 
ljišča, ki ga v denarni vrednosti dobimo tako, da se od katastrskega dohodka 
odšteje vrednost vloženega dela. 

Ker pa to predstavlja še obsežna nadaljnja pripravljalna dela' zlasti glede 
bonitiranja — točkovanja rodovitnosti vseh kmetijskih rajonov SR Slovenije, 
bo izboljšan sistem katastrskega dohodka v prehodnem obdobju še vedno eden 
od glavnih kriterijev za določanje pravične odškodnine. 

Glede pravične odškodnine za stavbna zemljišča se je odbor strinjal s 
predlagateljem, da se za oceno koristi, ki jo da tako zemljišče, jemlje dohodek 
od stavbnega zemljišča. Pri tem se upoštva samo tako zmljišče, ki ne presega 
500 m2, na katerem lastnik lahko zgradi stanovanjsko hišo s površino do 150 m2. 
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Odbor se je strinjal z mnenjem predlagatelja, da se za osnovo ocene koristi 
na podlagi dohodka stavbnega zemljišča upošteva enoletna kosmata stanarina 
za družinsko stanovanjsko hišo. 

Odbor se je tudi strinjal, da se pripravi osnutek zakona in to kljub pred- 
videni reviziji zvezne zakonodaje, kateri bo do konca leta 1971 verjetno pod- 
vržen tudi zvezni zakon o razlastitvi. Po reviziji zveznega zakona se bodo 
določbe republiškega zakona le uskladile z določbami revidiranega zveznega 
zakona. .. , 

Pri obravnavi posameznih tez za pripravo zakona pa je odbor imel naslednje 
pripombe: _ .. 

1. V drugem odstavku 2. teze naj se po mnenju odbora kapitalizacije ka- 
tastrskega dohodka točno opredeli, ne pa je določati v razponu (od — do). 

2. V tretjem odstavku 2. teze naj se izraz »gozdna masa« zamenja z izrazom 
»lesna masa«, ker je to bolj točno definirano. _ _ 

V istem odstavku naj se namesto izraza »po veljavnih cenah« določi od 
škodnina »po tržnih cenah«. . 

3. Izraženo je bilo mnenje, da naj se v 3. tezi kot vlaganja prejšnjega 
lastnika v kmetijsko zemljišče, upoštevajo tudi: stroški z urejanjem dolgoletnih 
nasadov, vinogradov ali hmeljišč. 

Predlog je obrazložen s tem, da je že v dosedanja praksi prihajalo do naj- 
večjega števila sporov zaradi takih vlaganj prejšnjega lastnika in da jih je 
zato še posebej navesti. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme predlog za izdajo zakona 
o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetij- 
ska in stavbna zemljišča in da sklene, da naj pripravljalec osnutka zakona 
upošteva tudi predlagane pripombe odbora. ^ 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Ivana Miklusa. 

St: 464-4/69 
Ljubljana, 16. 1. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
20. januarja 1970 obravnavala predlog za izdajo zakona o nekaterih natančnejših 
merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča. 

V splošni razpravi o razlogih za izdajo zakona je bilo ugotovljeno, da je za 
izdajo zakona dana pravna podlaga v zveznem zakonu o razlastitvi (Uradni list 
SFRJ, št. 11/68). V 32. členu omenjenega zakona so postavljena splošna merila 
za določanje pravične odškodnine za razlaščene nepremičnine; v določbi 34. 
člena pa je republikam dano pooblastilo, da lahko s svojimi zakoni predpišejo 
skladno z zveznim zakonom natančnejša merila za določanje odškodnine za 
razlaščene nepremičnine. Z omenjenim zveznim zakonom, kot tudi z eventual- 
nim republiškim zakonom, naj bi se realiziralo načelo iz 25. člena ustave SFRJ, 
da gre občanom za razlaščene nepremičnine pravična odškodnina. 

Po mnenju komisije je predlog za izdajo zakona skladen z zakonskim po- 
oblastilom v zveznem zakonu. Po predlogu naj bi republiški zakon ne pred- 
pisoval novih meril, temveč le natančneje preciziral nekatera splošna merila iz 
zveznega zakona za nekatere vrste nepremičnin (kmetijska in stavbna zemljišča). 

Glede ustavne in pravne podlage ter skladnosti s pravnim sistemom komi- 
sija po omenjenih ugotovitvah k razlogom za izdajo zakona ni imela pripomb. 
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Čeprav je komisija sicer v načelu sprejela tudi dejanske razloge, s katerimi 
se utemeljuje potreba za izdajo zakona, pa so bili v razpravi v tej zvezi izraženi 
nekateri pridržki. Izražen je bil dvom v uspešnost podrobnejšega predpisovanja 
meril za odmero odškodnine, ker bi podrobni predpisi na tem področju utegnili 
učinkovati preveč administrativno in se v praksi razhajati z dejansko pravič- 
nostjo; zaradi česar bi bilo primerneje, da se ustrezna merila i2kustveno obliku- 
jejo v upravni in sodni praksi na podlagi okvirnih meril zveznega zakona. 

V razpravi je bilo tudi opozorjeno, da je zvezni zakon o razlastitvi uvrščen 
v program revizije zakonodaje, prav tako pa se pripravlja tudi revizija zakono- 
daje na področju zemljiških razmerij — zaradi česar naj bi ne hiteli s pripravo 
predloženega zakona. 

"V? zvezi z osnovami za določanje pravične odškodnine za stavbno zemljišče 
(poglavje C, točka b), stran 11—15) je bila komisija mnenja, da ni sprejemljiva 
predvidena ureditev, po kateri se odškodnina za stavbno zemljišče ne določa 
enotno glede na svojstvo stavbnega zemljišča, temveč se v določenih primerih 
(če razlaščenec ima stanovanjsko hišo oziroma za površine nad 500 m2) določa 
odškodnina po merilih, ki sicer veljajo za kmetijsko zemljišče. 

Oeprav tržna vrednost že po zveznem zakonu ne prihaja v poštev kot 
merilo za določanje odškodnine za stavbno zemljišče, pa po mnenju komisije 
vendarle ne ustreza predvidena stavbna abstraktna konstrukcija meril, ki jemlje 
za podlago le eventualni letni dohodek od najemnine stanovanjske hiše, če bi jo 
razlaščenec lahko zgradil na razlaščeni parceli glede na omejitev svoje lastninske 
pravice na stavbah po določbah zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb' in 
gradbenih zemljišč. Režim omejitve lastninske pravice po omenjenem zakonu, 
ki je bil izdan zaradi povsem določenih ciljev, nima nobene zveze z merili za 
določanje pravične odškodnine in je v tej zvezi njegova uporaba tudi ne- 
primerna. Uporaba takih meril, ki bi umetno razlikovala odškodnino za enako- 
vredna stavbna zemljišča v istem okolišu in celo pri istem lastniku, bi pred- 
stavljala predvsem administrativen način določanja odškodnine, odtrgan od 
okoliščin siceršnje realne vrednosti zemljišča. Tako različna merila za enako- 
vredna stavbna zemljišča po mnenju komisije ne ustrezajo pojmovanju »pra- 
vične« odškodnine niti v odnosu do prejšnjega lastnika niti do materialnih 
razmerij, ki dejansko nastajajo v prometu s stavbnimi zemljišči. Zato naj 
predlagatelj merila za določanje odškodnine za razlaščena stavbna zemljišča 
ponovno podrobno prouči in poskuša najti ustreznejše, bolj objektivizirane 
enotne rešitve. 

St.: 464-4/70 
Ljubljana, 26. 1. 1970 
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PREDLOG ZAKONA 

o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča, 
razlaščenega za gradnjo 

1. člen 

Prednostna pravica uporabe v smislu tega zakona je pravica prejšnjega 
lastnika zemljišča, ki je v zemljiškem kompleksu, razlaščenem po VI. poglavju 
zakona o razlastitvi (Uradni list SFRJ, št. 11/68), do uporabe tolikšne površine 
zemljišča, kolikor je potrebuje za zgraditev stavbe, na kateri more po zakonu 
imeti lastninsko pravico, in za njeno normalno rabo, če sme po veljavno spre- 
jetem zazidalnem načrtu na tistem zemljišču zgraditi takšno stavbo. 

Stavba po prvem odstavku je lahko stanovanjska hiša, poslovna stavba ali 
stavba, ki se sezonsko ali občasno uporablja za počitek in oddih. 

2. člen 

Prejšnji lastnik lahko prednostno pravico uporabe v smislu tega zakona 
uveljavlja samo na eni parceli, nastali po veljavno sprejetem zazidalnem načrtu, 
pod pogojem, da površina njemu razlaščenega zemljišča dosega površino novo 
nastale parcele, in da ta novo nastala parcela leži vsaj s površino dveh tretjin 
na zemljišču, ki mu je bilo razlaščeno. 

3. člen 

Ce je razlaščeno zemljišče v solastnini več oseb, lahko uveljavlja prednostno 
pravico uporabe vsak lastnik, čigar solastninski delež ustreza pogojem iz 2. člena 
tega zakona. 

Ce nobeden od solastnikov ne more prednostne pravice uporabe uveljavljati 
po določbah prejšnjega odstavka, ker njegov solastninski delež ne dosega po- 
vršine novo nastale parcele, vsi solastninski deleži skupaj pa dosegajo ali pre- 
segajo to površino, lahko prednostno pravico sporazumno uveljavlja toliko so- 
lastnikov, kolikor je po veljavno sprejetem načrtu novo nastalih parcel iz 
razlaščenega zemljišča. 

Ce veljavno sprejeti zazidalni načrt ne omogoča gradnje vsem solastnikom 
iz prvega odstavka tega člena, se lahko prednostna pravica uporabe uveljavlja 
po načelu iz drugega odstavka tega člena. 

4. člen 

Prednostno pravico uporabe uveljavlja upravičenec z zahtevo po upravnem 
organu, pristojnem za premoženjsko-pravne zadeve tiste občine, kjer zemljišče 
leži. 

Zahteve mora vložiti v šestdesetih dneh od prejema pismenega obvestila 
upravnega organa, pristojnega za premoženjsko-pravne zadeve o tem, da na 
razlaščenem zemljišču lahko uveljavlja prednostno pravico uporabe iz 1. člena 
tega zakona. 

Upravni organ, pristojen za premoženjsko-pravne zadeve, odloči o zahtevi, 
potem ko dobi o njej mnenje upravnega organa, pristojnega za urbanizem. 

Odločba služi kot listina za zemljiško-knjižni vpis. 
O pritožbi zoper odločbo odloča republiški sekretariat za pravosodje in občo 

upravo. 
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5. člen 

Prejšnji lastnik je dolžan v treh letih od vročitve odločbe, s katero mu je 
bilo zemljišče dano v uporabo, dovršiti stavbo do tretje gradbene faze, sicer 
prednostno pravico uporabe izgubi. O izgubi te pravice izda določbo upravni 
organ, pristojen za premoženjskopravne zadeve. 

6. člen 

Zahteve po 40. členu zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč se smiselno obravnavajo in rešujejo po določbah tega zakona. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«. 

OBRAZLOŽITEV 

Dne 26. junija 1969 sta republiški zbor in gospodarski zbor Skupščine SR 
Slovenije na svojih ločenih sejah sprejela sklep o sprejemu osnutka zakona o 
pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča, razlaščen 
nega za gradnjo. 

Pri tem sta zbora še sklenila, da predlog zakona pripravi odbor za finance in 
proračun republiškega zbora, kateri naj upošteva pripombe odborov skupščine, 
zakonodajno-pravne komisije ter pripombe, dane v razpravi na sejah obeh 
zborov. 

Glede na omenjena sklepa je odbor za finance in proračun republiškega 
zbora razpravljal o pripombah na osnutek zakona in pripravil predloženi zakon- 
ski predlog, pri čemer so bila upoštevana tudi stališča in mnenja pravnega sveta 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Podlaga za zakon je določilo 2. odstavka 61. člena zakona o razlastitvi 
(prečiščeno besedilo, Ur. 1. SFRJ, št. 11/68), ki določa, da bodo z republiškim 
zakonom predpisani pogoji, in način uveljavljanja prednostne pravice uporabe 
na zemljiščih, ki so bila, razlaščena za potrebe stanovanjske in komunalne 
izgradnje. 

Pri tem je treba poudariti, da zakonski predlog ne realizira pooblastila iz 
4. člena zakona o določanju stavbnega zemljišča v mestih in naseljih mestnega 
značaja (Ur. 1. SFRJ, št. 5/68), ki podobno kot zakon o razlastitvi določa, da 
republiški zakon predpiše pogoje in način uveljavljanja prednostne pravice 
prejšnjega lastnika za primere, ko bi bilo zemljišče po citiranem zakonu postalo 
družbena lastnina. Socialistična republika Slovenija doslej pooblastila po zvez- 
nem zakonu o določanju stavbnega zemljišča v mestih in naseljih mestnega 
značaja še ni uporabila, da bi namreč s svojim zakonom določila nova stavbna 
zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja ter jih tako proti odškodnini 
nacionalizirala. Vprašljivo je, ali bo tak republiški nacionalizacijski zakon v 
SR Sloveniji sploh izdan, ker je vprašanje pridobivanja zemljišč za stanovanjsko 
in komunalno izgradnjo že zadovoljivo rešil zakon o razlastitvi, ki v svojem VI. 
poglavju za take potrebe predvideva razlastitev zemljiškega kompleksa, Po 
predčasno sprejetih stališčih obeh skupščinskih zborov ne bi bilo primerno 

25» 
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urejati določenega vprašanja v zvezi z nekim zakonom, ki ga še ni in ga morda 
sploh ne bo, zaradi česar predloženi predlog realizira le pooblastilo 61. člena 
citiranega zakona o razlastitvi in določa pogoje in način uveljavljanja prednostne 
pravice le za razlaščena zemljišča za gradnjo. 

Analizirajoč besedilo 61. člena zakona o razlastitvi, ki se glasi: 
»Prejšnji lastnik parcele, ki je v sestavu zemljiškega kompleksa, raz- 

laščenega za stanovanjsko in komunalno izgradnjo, ima prednostno pravico upo- 
rabe tolikšne površine parcele, kolikor je potrebno za zgraditev stavbe, na kateri 
more imeti po zakonu lastninsko pravico, in za njeno normalno rabo1, če sme po 
zazidalnem načrtu na tisti parceli sezidati takšno stavbo«, 

ugotovimo, da je zakon o razlastitvi, kot popolni zakon, že sam predpisal 
vrsto pogojev za uveljavljanje prednostne pravice, razen tega pa to prednostno 
pravico tudi opredelil glede na njen obseg in namen. 

Pogoji za uveljavljanje prednostne pravice po zveznem zakonu o razlastitvi 
so naslednji: 

— prednostni upravičenec mora biti »prejšnji lastnik-« razlaščene parcele; 
— površina parcele, ki mu je bila razlaščena, mora biti najmanj tolikšna, 

kot znaša površina novo nastale — urbanistične parcele, ki je locirana na »stari« 
parceli; 

— prednostni upravičenec svojo pravico lahko uveljavlja le v skladu z dolo- 
čili zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč, zakona o 
prometu z zemljišči in stavbami ter zakona o stanovanjskih razmerjih; 

— prednostni upravičenec svojo pravico lahko uveljavlja le v primeru, da 
veljavno sprejeti zazidalni načrt na njegovi stari parceli dopušča gradnjo 
ustrezne stavbe (torej da je imel lastnik že pred razlastitvijo za gradnjo spo- 
sobno parcelo). 

Ob naštetih pogojih prednosti upravičenec svojo prednostno pravico po 
zveznem zakonu o razlastitvi lahko uveljavi, le na eni, novo nastali — urbani- 
stični parceli, zgradi pa lahko le stanovanjsko hišo, poslovno stavbo ali stavbo, 
ki se sezonsko ali občasno uporablja za počitek in oddih. 

Upoštevajoč tako pravno stanje je predlagatelj v predloženem predlogu 
pogojev za uveljavljanje prednostne pravice natančneje opredelil in tudi pred- 
pisal način uveljavljanja te pravice. 

Prednostno pravico uporabe zemljišča za gradnjo lahko uveljavlja le prejš- 
nji lastnik razlaščenega zemljišča. Vendar pa za »prejšnjega lastnika« ni šteti 
le tistega, ki je vpisan v zemljiško knjigo (kljub temu, da bi s formalnega 
stališča taka rešitev predstavljala jasno zakonsko rešitev)' temveč se vprašanje 
»prejšnjega lastnika« presoja po splošnih načelih civilnega prava. Upoštevati je 
namreč treba dejstvo, da se lastninska pravica po veljavnem pravnem redu 
pridobi tudi izvenknjižno (na primer s priposestvovanjem, s skupnim delom v 
času trajanja zakonske zveze, s prisvojilom, z dedovanjem in drugače) in da tudi 
judikatura dejansko priznava pridobitev lastnine že na podlagi pismene pogodbe 
in dejanske izročitve nepremičnin, torej brez vknjižbe. 

Predlagatelj zakonskega predloga zato pogoja lastništva ni vezal še na 
nadaljnji pogoj intabulirane lastninske pravice, ker bi bila taka rešitev preveč 
formalna in preozka. 

Glede drugega pogoja za uveljavljanje prednostne pravice, da mora biti 
površina parcele, ki je bila razlaščena, najmanj tolikšna, kot znaša površina novo 
nastale — urbanistične parcele- ki je locirana na »stari« parceli, je zavzeto sta- 
lišče, da se v tem zakonu pojem »parcela« nadomesti s pojmom »zemljišče«. 
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To zahteva predvsem dosledno upoštevanje načela pravičnosti, na podlagi 
katerega se prejšnjemu lastniku, kateremu je bilo razlaščeno za gradnjo spo- 
sobno zemljišče, lahko dodeli toliko zemljišča, kolikor ga rabi za zgraditev in 
redno uporabo ustrezne stavbe na podlagi njegove prednostne pravice. Ozko 
tolmačenje pojma »parcela« tega ne bi dovoljevalo. 

Upoštevati je namreč, da zazidalni načrt zaradi komasacije starih parcel, 
ustvari na terenu povsem novo parcelno situacijo in da se zato stara »parcela« 
površinsko zelo redko ujema z novo — urbanistično parcelo. Običajno nova — 
urbanistična parcela pokriva le del stare parcele. V takih primerih prejšnji 
lastnik ne bi mogel uveljavljati svoje prednostne pravice že iz razloga, da 
površina tistega dela njegove »stare« parcele, na kateri je locirana nova parcela, 
ne dosega površine nove — urbanistične paroele; čeprav utegne biti površina 
njegove stare' in morda celo za gradnjo sposobne parcele mnogo večja od nove 
parcele. 

Ob ozki interpretaciji pojma »parcela« bi bili iz istih razlogov prizadeti tudi 
vsi tisti prejšnji lastniki, ki so imeli v razlastitvenem kompleksu več med seboj 
ločenih in za gradnjo sposobnih parcel, po urbanističnem načrtu pa se novo 
nastale parcele ne pokrivajo niti z eno starih parcel. 

"Načelo pravičnosti torej zahteva, da se kot pogoj za uveljavljanje pred- 
nostne pravice — v odnosu na novo — urbanistično parcelo — ne upošteva samo 
površina ene parcele, temveč površina vsega razlaščenega zemljišča. Tako re- 
šitev zagovarjajo tudi nekatera pravna mnenja k zakonu o razlastitvi. 

Izključno upoštevanje skupne površine razlaščenega zemljišča pa prejšnjemu 
lastniku še ne daje prednostne pravice. Izpolnjen mora biti še nadaljnji pogoj, 
da zazidalni načrt dopušča zgraditev ustrezne stavbe na zemljišču prejšnjega 
lastnika. Prednostni upravičenec je moral torej že pred razlastitvijo imeti za 
gradnjo sposobno zemljišče. Pogoj, da leži nova — urbanistična parcela na zem- 
ljišču prejšnjega lastnika, pa je predlagatelj natančneje opredelil tako, da mora 
nova — urbanistična parcela ležati ha zemljišču prejšnjega lastnika najmanj s 
površino dveh tretjin. Popolno ujemanje nove— urbanistične parcele s staro je 
iz že opisanih razlogov v praksi silno redko, zaradi česar bi zadevni nemodi- 
ficirani pogoj občutno prizadel pravico tistih občanov, ki uveljavljajo pred- 
nostno pravico. 

Kolikor torej zazidalni načrt individualne gradnje na zemljišču prejšnjega 
lastnika ne dopušča, le-ta prednostne pravice gradnje že po zveznem zakonu o 
razlastitvi ne more uveljaviti. V takem primeru bo moral morebitno pravico do 
gradnje uveljaviti v rednem postopku za pridobitev gradbene parcele. Seveda 
pa bo za razlaščeno pravico odškodovan, saj bo prejel pravično odškodnino po 
določilih zakona o razlastitvi (32. člen), oziroma po določilih republiškega zakona 
o določanju nekaterih natančnejših meril za določanje odškodnine za razlaščena 
kmetijska in stavbna zemljišča, ki se že pripravlja. 

Posebej je treba obrazložiti še pogoj, da prednostni upravičenec svojo pra- 
vico lahko uveljavlja le v skladu z določili zakona o nacionalizaciji najemnih 
zgradb in gradbenih zemljišč, zakona o prometu z zemljišči in stavbami ter 
zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Treba je ugotoviti, da institut prednostne pravice ni nov. Za nacionalizirano 
nezazidano zemljišče ga je uvedel že 40. člen zakona o nacionalizaciji najemnih 
zgradb in gradbenih zemljišč (Ur. 1. FLRJ, št. 52/58). Ta je v svojem prvem 
odstavku dopuščal, da si prejšnji lastnik lahko pod določenimi pogoji sezida le 
»družinsko stanovanjsko hišo«. To vprašanje je novi zakon o razlastitvi rešil 
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vsebinsko drugače, saj v 61. členu določa, da si prejšnji lastnik lahko zgradi 
»stavbo«. Seveda gre pri tem za tako stavbo, na kateri more imeti občan po 
zakonu lastninsko pravico. Glede na določilo 17. a člena zakona o prometu z 
zemljišči in stavbami (prečiščeno besedilo Ur. 1. SFRJ, št. 43/65) pa lahko pri- 
dobiva občan, ki z osebnim delom opravlja dovoljeno dejavnost, lastninsko 
pravico tudi na poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, kar glede na ome- 
njeni nacionalizacijski zakon iz leta 1958 predstavlja pomembno novost. Okol- 
nost, da gre prejšnjemu lastniku prednostna pravica le na eni novi — urbani- 
stični parceli, ne predstavlja omejitve, da prejšnji lastnik ne bi mogel na tej 
novo ustvarjeni parceli, poleg stanovanjske hiše, sezidati na primer tudi po- 
slovne zgradbe, seveda v mejah dovoljenega lastninskega maksimuma in ve- 
ljavno sprejetega zazidalnega načrta. Kljub temu, da gre za zemljiški kompleks, 
ki je namenjen za stanovanjsko in komunalno gradnjo, bodo na takem kom- 
pleksu nedvomno potrebne tudi po določenih obrtnih storitvah, ki jih lahko 
opravljajo zasebni obrtniki, katerim citirani zakon o prometu z zemljišči in stav- 
bami ob določenih pogojih zagotavlja lastninsko pravico tudi na poslovnih 
stavbah oziroma prostorih. Prav tako pa je mogoča lastninska pravica tudi na 
hišah za počitek v smislu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stano- 
vanjskih razmerjih (Ur. 1. SFRJ, št. 32/68). 

V praksi bodo pogosti primeri, ko je razlaščeno zemljišče v solastnini več 
oseb. Zato mora republiški zakon urediti tudi ta razmerja. V primerih, da so 
si razlaščeno zemljišče solastniki že prej med seboj razdelili in ga tako raz- 
deljenega tudi uživali, nastopajo pri uveljavljanju prednostne pravice uporabe 
kot individualni lastniki. V primerih, ko do razdelitve solastnine v naravi ni 
prišlo, pa nastopa vsak solastnik kot »prejšnji lastnik-«. Ce je razlaščeno zem- 
ljišče dovolj veliko in so za idealni, del vsakega solastnika izpolnjeni ostali za- 
konski pogoji, bo vsak solastnik lahko uveljavil prednostno pravico uporabe do 
svoje parcele (ne pa morda vsi solastniki skupaj na eni parceli). V primerih, 
da razlaščeno zemljišče ne bi bilo dovolj veliko in solastninski deleži solastnikov 
ne bi ustrezali v naravi potrebni površini novo nastale parcele, lahko pred- 
nostno pravi.co uveljavljajo vsi solastniki skupaj — sporazumno in sicer na 
toliko novih parcelah, kolikor je po veljavnem sprejetem zazidalnem načrtu 
nastalo iz razlaščenega zemljiškega kompleksa novih parcel. 

Tretji odstavek v 3. členu je potreben, ker bo v praksi precej takih pri- 
merov, ko bodo posamezni solastniki glede na svoj solastninski delež izpolnjevali 
vse pogoje iz drugega člena tega zakona (to je, da bo površina njim razlaščenega 
zemljišča dosegala površino novo nastale parcele in da bo ta novo nastala parcela 
ležala na razlaščenem zemljišču vsaj s površino dveh tretjin), graditi pa ne bodo 
mogli vsi, ker po zazidalnem načrtu ne bo dovolj parcel za gradnjo. Zazidalni 
načrt bo na eni parceli predvidel na primer gradnjo šole, na drugi parceli bo 
predvidel cesto in podobno. Tudi v takih primerih bo potreben med solastniki, 
o tem, kdo bo gradil na razpoložljivih parcelah, sporazum. Načelo sporazuma 
velja torej za primere, ko ni dovolj razpoložljivih parcel zaradi zazidalnega 
načrta (prvi odstavek tega člena) in za primere, ko vsak solastnik svoje parcele 
ne more dobiti zaradi premajhnega dela njegovega solastninskega deleža. 

V opisanih primerih se zastopa načelo sporazuma med solastniki, ki jim 
narekuje, da svojo prednostno pravico sporazumno uveljavljajo v okviru zakona, 
v nasprotnem primeru pa to pravico izgube. 

Zakonski predlog ureja tudi vprašanje roka, v katerem mora prednostni 
upravičenec uveljavljati prednostno pravico. Sorazmerno kratek rok (60 dni) je 
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opravičljiv glede na to, da celotni postopek pridobivanja zemljiškega kompleksa 
v družbeno lastnino (priprava in sprejem zazidalnega načrta, ugotavljanje sploš- 
nega interesa, izdaja razlastitvene določbe), po izkustvu traja precej časa, v 
katerem se prednostni upravičenec lahko seznani z vsemi svojimi pravicami in 
tudi že odloči, ali bo svojo pravico uveljavil ali ne. Da bi bila njegova pravica 
čimbolj zagotovljena, pa predlog določa, da pristojni organ prednostnega upra- 
vičenca še posebej pismeno obvesti o njegovi pravici. 

Pristojni organ za priznavanje prednostne pravice je upravni organ, pri- 
stojen za premoženjsko-pravne zadeve. Zakonski predlog pristojnost povzema 
iz zakona o razlastitvi (27. člen), zaradi česar pristojnost drugih organov ne 
pride v poštev. 

Glede na ugotovitev, da kljub pravočasni priglasitvi še vedno ni rešenih 
precej zahtevkov za prednostno pravico po prej veljavnem določilu zakona o 
nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč, predlog rešuje tudi to 
vprašanje. 

Ker so o prednostni pravici pristojni upravni organi že doslej odločali po 
zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč iz leta 1958 in 
sicer na podlagi 40. člena (ki se glede na1 10. člen zakona o določanju stavbnih 
zemljišč v mestih in naseljih mestnega značaja ne uporablja več) z zakonom, 
katerega predlog predlagamo, ne bodo nastale nobene nove materialne obvez- 
nosti niti za občinske niti za republiške upravne organe. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 17. seji 12. februarja 
1970 obravnaval pripombo sekretariata za zakonodajo k predlogu zakona o 
pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča, raz- 
laščenega za gradnjo, ki ga je odbor za finance in proračun republiškega zbora 
obravnaval na 16. seji 22. januarja 1970 in ga predložil Skupščini SR Slovenije. 
Obenem je odbor kot predlagatelj predloga zakona obravnaval tudi poročilo 
zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Odbor je ugotovil, da pri pripombah ne gre za vsebinske, ampak le za 
redakcijske spremembe in dopolnitve. 

Odbor je sprejel naslednje spremembe in dopolnitve predloga zakona: 
K 1. členu: V prvi vrsti drugega odstavka se besedilo »po prvem 

odstavku« zamenja z besedilom: »po prejšnjem odstavku«. 
K 3. členu : Celoten drugi odstavek se zamenja z naslednjim besedilom: 
»Solastniki, ki ne morejo prednostne pravice uporabe uveljavljati po določ- 

bah prejšnjega odstavka, ker njihovi solastninski deleži ne dosegajo površine 
novo nastale parcele, ti solastninski deleži skupaj pa dosegajo ali presegajo to 
površino, lahko prednostno pravico sporazumno uveljavljajo na toliko parcelah, 
kolikor je po veljavno sprejetem zazidalnem načrtu novo nastalih parcel iz 
razlaščenega jim zemljišča.« 

K 4. členu: — V prvem odstavku se besedilo »z zahtevo po upravnem 
organu« zamenja z besedilom »z zahtevo pri upravnem organu«; 

— besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da četrti odstavek glasi: 
Pravnomočna odločba, s katero je bilo zemljišče dano v uporabo, služi kot 

listina za zemljiško-knjižni vpis.« 



392 Priloge 

K 5. členu: V četrti vrsti se besedilo »izda določbo upravni organ« 
zamenja z besedilom »izda odločbo upravni organ«. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlagani zakon z gornjimi spre- 
membami. 

Odbor je določil za poročevalca na seji zbora poslanca Staneta Vrhovca. 

St.: 464-3/70 
Ljubljana, 12. 2. 1970 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne 
10. februarja 1970 obravnaval predlog zakona o pogojih in načinu uveljavljanja 
prednostne pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije poslal odbor za finance in proračun republiškega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Odbor je v načelni obravnavi ugotovil, da je odbor za finance in proračun 
republiškega zbora sestavil predlog zakona o pogojih in načinu uveljavljanja 
prednostne pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo na podlagi skle- 
pov republiškega in gospodarskega zbora z dne 26. junija 1969, ko sta sprejemala 
osnutek omenjenega zakona. 

V nadaljnji obravnavi je bilo ugotovljeno, da je pri izdelavi predloga za- 
kona predlagatelj upošteval vse pripombe, dane v razpravi na sejah obeh zbo- 
rov pri sprejemu osnutka zakona. Ravno tako je predlagatelj upošteval tudi 
stališče in mnenja pravnega sveta izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

V načelni in tudi podrobni obravnavi predloga zakona odbor ni imel nobenih 
svojih pripomb in dopolnitev. 

Odbor je soglašal s predloženim novim besedilom drugega odstavka 3. člena, 
ki je amandma predlagatelja k temu odstavku. Ta odstavek glasi: 

»Solastniki, ki ne morejo prednostne pravice uporabe uveljaviti po določ- 
bah prejšnjega odstavka, ker njihovi solastninski deleži ne dosegajo površine 
novo nastale parcele, ti solastninski deleži skupaj pa dosegajo ali presegajo to 
površino, lahko prednostno pravico sporazumno uveljavljajo na toliko parcelah, 
kolikor je to po veljavno sprejetem zazidalnem načrtu novo nastalih parcel iz 
razlaščenega jim zemljišča.« 

Ravno tako se je odbor strinjal z naslednjimi spremembami in dopolnitvami 
oziroma amandmaji predlagatelja: 

K 4. členu: V prvem odstavku se besedilo: »z zahtevo po upravnem 
organu« nadomesti z besedilom »z zahtevo pri upravnem organu«. 

Ta sprememba je le redakcijskega značaja. 
K 5. členu: Besedilo: »izda določbo upravni organ« se nadomesti z be- 

sedilom: »izda odločbo upravni organ«. 
Ta sprememba je redakcijskega značaja. 
Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme predlog zakona o pogojih 

in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za 
gradnjo skupaj s predloženimi spremembami in dopolnitvami. 

Odbor je za svojega poročevalca na gospodarskem zboru določil poslanca 
Štefana Nemca. 

St.: 464-3/70 
Ljubljana, 12. 2. 1970 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 18. seji 
dne 11. februarja 1970 obravavala predlog zakona o pogojih in načinu uveljav- 
ljanja prednostne pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo, ki ga je 
predložil odbor za finance in proračun republiškega zbora Skupščine SR Slo- 
venije. 

Komisija je ugotovila, da je predlagatelj upošteval vse njene pripombe ozi- 
roma spremembe in dopolnitve k 1., 3. in 4. členu osnutka ter zato v načelni 
razpravi k predlogu tega osnutka ni imela načelnih pripomb. 

^ Komisija je tudi soglašala s predloženim novim besedilom drugega odstavka 
3. člena oziroma amandmajem predlagatelja k temu odstavku, ki se glasi: 

»Solastniki, ki ne morejo prednostne pravice uporabe uveljaviti po določ- 
bah prejšnjega odstavka, ker njihovi solastninski deleži ne dosegajo površine 
novo nastale parcele, ti solastninski deleži skupaj pa dosegajo ali presegajo to 
površino, lahko prednostno pravico sporazumno uveljavljajo na toliko parcelah, 
kolikor je po veljavno sprejetem zazidalnem načrtu novo nastalih parcel iz 
razlaščenega jim zemljišča.« 

V konkretni obravnavi besedila predloga tega zakona je komisija sprejela 
naslednje spremembe in dopolnitve oziroma amandmaje: 

K 1. členu: 

V drugem odstavku se besedilo: »po prvem odstavku« nadomesti z bese- 
dilom: »po prejšnjem odstavku«. 

Ta sprememba je le redakcijskega značaja. 

K 4. členu: 

V prvem odstavku se besedilo: »z zahtevo po upravnem organu« nadomesti 
z besedilom: »z zahtevo pri upravnem organu«. 

Ta sprememba je le redakcijskega značaja. 
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da četrti odstavek glasi: 
»Pravnomočna določba, s katero je bilo zemljišče dano v uporabo, služi kot 

listina za zemljiško-knjižni vpis.« 
Glede na to, da ne bi mogla vsaka določba služiti kot listina za zemljiško- 

knjižni vpis, pač pa le določba, s katero je bilo zemljišče dano v uporabo ozi- 
roma, s katero je bilo pravočasno ugodeno takemu zahtevku, je taka spre- 
memba utemeljena. 

K 5. členu: 

Besedilo: »izda določbo upravni organ« se nadomesti z besedilom: »izda 
odločbo upravni organ«. 

Ta sprememba je le redakcijskega značaja. 

St.: 464-3/70 
Ljubljana, 11. 2. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
24. februarja 1970 obravavala predloge skupščine občine Novo mesto za spre- 
membe predloga zakona o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice 
uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo. 
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V razpravi o prvem predlogu občine Novo mesto je bila komisija mnenja, 
da predlog za spremembo drugega odstavka 1. člena zakonskega predloga ni 
utemeljen ter je sprejela tozadevna stališča republiškega sekretariata za pravo- 
sodje in občo upravo v dopisu z dne 13. 2. 1970. K temu še dodaja, da take 
zaključke utemeljuje tudi novela zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list 
SFRJ, št. 32/68), ki v 2. členu razširja prejšnji pojem »družinske stanovanjske 
hiše-« iz zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč iz leta 
1958 na »stanovanja in stavbe, ki jih občan z družinskimi člani sezonsko ali 
občasno uporablja za počitek in oddih«. Ker so pogoji za kompleksno razlastitev 
določeni v zveznem zakonu, predstavlja stališče, da je taka razlastitev možna 
tudi za graditev turističnih objektov in morebitnih naselij počitniških hiš, vse- 
binsko razlago zveznega zakona; sama ureditev materije po predlaganem repu- 
bliškem zakonu pa sicer neposredno ne posega v vprašanja razlastitve. 

Zakonski predlog ureja pogoje in način uveljavljanja prednostne pravice 
uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo. V tej zvezi je v zakonskem pred- 
logu podana opredelitev širšega pojma »stavbe« iz zveznega zakona, in sicer 
tako, da je opisano, kaj se smatra kot stavba, na kateri ima občan, po zveznem 
zakonu, lahko lastninsko pravico. Ta pojem, ki je vsebinsko povezan z normami 
zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč in z že ome- 
njeno novelo zakona o stanovanjskih razmerjih, zajema tudi stavbe, ki se 
sezonsko ali občasno uporabljajo za počitek in oddih. Prav to vprašanje je bilo 
podrobno obravnavano in razčiščeno že pri obravnavi predloga za izdajo tega 
zakona in kasnejšega zakonskega osnutka. V takratnih razpravah, pa tudi v 
zakonskem predlogu, je jasno izraženo, da je mogoče prednostno pravico1 za 
graditev počitniške hiše uveljaviti le, če bivši lastnik izpolnjuje vse predpisane 
pogoje in če je na razlaščenem zemljišču gradnja take stavbe predvidena v za- 
zidalnem načrtu. To pa v praksi ne bo pogost primer. 

Glede drugega predloga skupščine občine Novo mesto, po katerem naj bi 
besedilo predlaganega zakona vsebovalo tudi določbo o plačilu stroškov komu- 
nalne ureditve, je bila komisija mnenja, da ureditev tega vprašanja ne sodi v 
predlagani zakon. Prednostna pravica uporabe zemljišča, razlaščenega za grad- 
njo, je zagotovljena z zakonom in je zato ni mogoče povezovati še s posebnim 
aktom kot pogojem za pridobitev zakonite pravice. Pravica sama v tem primeru 
ne more biti odvisna od plačila stroškov komunalne ureditve. Ureditev te ob- 
veznosti, ki je prednostnemu upravičencu sicer upravičeno naložena kot vsa- 
kemu drugemu graditelju stavbe, je stvar posebnih predpisov in povsem 
ločenega kasnejšega postopka. 

St.: 464-3/70 
Ljubljana, 25. 2. 1970 

PREDLOG ZAKONA 

o odstopu republiškega prispevka iz osebnega dohodka v premogovnikih 
zaposlenih delavcev republiškim skupnim rezervam gospodarskih organizacij 

1. člen 

Republiški prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja v premo- 
govnikih zaposlenih delavcev se odstopa republiškim skupnim rezervam gospo- 
darskih organizacij za namene in ob pogojih, določenih s tem zakonom. 
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2. člen 

Sredstva iz 1. člena tega zakona se vodijo na bančnem računu republiških 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij, in sicer ločeno od drugih sredstev. 

S sredstvi iz prejšnjega odstavka razpolaga upravni odbor skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij. 

3. člen 

Iz sredstev iz 1. člena tega zakona se dajejo dotacije premogovnikom, ki 
zaradi nezadostnih razpoložljivih rezerv premoga nimajo možnosti za nadaljnji 
obstoj, da bi se takim premogovnikom olajšal prehod na drugo gospodarsko 
dejavnost, prekvalifikacija ali zaposlitev njihovih delavcev pri drugih organi- 
zacijah. 

Sredstva se dajejo premogovnikom na podlagi programa za prehod na 
drugo gospodarsko dejavnost ter za prekvalifikacijo ali za zaposlitev delavcev 
pri drugih organizacijah in če republiški sekretariat za gospodarstvo soglaša 
z ugotovitvjio, da premogovnik zaradi nezadostnih razpoložljivih rezerv nima 
možnosti za nadaljnji razvoj. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Za naše premogovništvo sta značilni predvsem razdrobljenost proizvodnje 
in izčrpanost rezerv v večini manjših premogovnikov. Tako je v letu 1968 do 
celotne letne proizvodnje premoga 5,6 milijona ton realizirano 87 °/o proizvodnje 
v premogovnikih, medtem ko je ostalih 13% proizvodnje ostvarjeno v ostalih 
7 premogovnikih, ki razpolagajo z 2,5'% od skupnih rezerv. Zato se pojavlja 
problem, da se pri teh premogovnikih ekonomično odkopljejo obstoječe rezerve, 
hkrati pa da se izvaja program njihove likvidacije. To dejstvo postavlja pred te 
gospodarske organizacije nalogo prekvalifikacije delavcev oziroma spremembo 
predmeta poslovanja. Vsekakor bodo morali predvsem kolektivi teh gospodar- 
skih organizacij sprejeti to kot svojo osnovno nalogo in temu problemu prilago- 
diti svojo bodočo dejavnost. 

Da se olajša izvedba te naloge, je bil že sprejet zvezni predpis o odstopu 
zveznega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja, ki se obraču- 
nava in plačuje iz osebnih dohodkov delavcev, zaposlenih pri proizvodnji pre- 
moga (Uradni list SFRJ, št. 30-379/68). Poleg te so bile sprejete za premogov- 
niške gospodarske organizacije tudi druge zvezne in republiške olajšave (ukini- 
tev obresti od sredstev poslovnega sklada, oprostitev plačevanja zveznega in 
republiškega davka pri prodaji trajno žarečih peči na premog, povečanje tarife 
zveznega prometnega davka na kurilna olja; uvedba posebnega prispevka pri 
termoenergetskih investicijah, kjer se uporabljajo za kurjenje tekoča goriva, 
uvedba pravice do izjemne pridobitve pokojnine za delavce v premogovnikih). 

Predlog za izdajo zakona o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov 
določenim premogovniškim podjetjem so obravnavali oba zbora in pristojni 
odbori skupščine. Na podlagi njihovih pripomb in priporočil je stavljen pred- 
loženi osnutek zakona, ki je zaradi tega poleg spremembe naslova doživel tudi 
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nekatere vsebinske spremembe. Tako je v prvotnih predlogih tez tega zakona 
bilo predlagano, da bi bil republiški prispevek iz osebnega dohodka od delov- 
nega razmerja prepuščen le neperspektivnim premogovnikom, kasnejše razprave 
pa so pokazale nujnost razširitve tega ukrepa na vse premogovniške gospodarske 
organizacije. To zaradi tega, da bi se nabrala čim večja sredstva, ki bi jih 
republika prepustila z namenom, da se financira prehod na drugo gospodarsko 
dejavnost ali prekvalifikacija delavcev ali pa nova zaposlitev delavcev pri 
tistih premogovnikih, ki nimajo možnosti za nadaljnji obstoj. 

V osnutku zakona je predvideno, da lahko ta sredstva dobijo samo tisti 
premogovniki, ki zaradi nezadostnih razpoložljivih rezerv premoga nimajo 
možnosti za nadaljnji obstoj ter so pred tem, da v bližnji bodočnosti prenehajo 
z odkopavanjem premoga. Te premogovnike je treba usposobiti, da bodo lažje 
izvršili naloge, ki so v zvezi s prekvalifikacijo delavcev ali s spremembo pred- 
meta poslovanja, s čimer bi se odpirala nova delovna mesta. 

Osnutek zakona nadalje predvideva, da mora premogovnik izdelati program 
postopne ukinitve proizvodnje premoga in da z iskanjem vseh možnosti predvidi 
preusmeritev svoje delovne sile. Ker je pri tem treba zagotoviti smotrnost 
izkoriščanja premogovnih rezerv, naj bi utemeljenost tako izdelanega programa 
ugotovil republiški sekretariat za gospodarstvo. Da se olajša reševanje proble- 
mov, nastalih ob preusmeritvi proizvodnje, je gospodarski odbor izvršnega 
sveta poveril poslovnemu združenju energetike SRS, da v sodelovanju z gospo- 
darsko zbornico SRS in z drugimi činitelji nudi strokovno pomoč pri izdelavi 
plana za postopno opuščanje osnovne proizvodnje premogovnikov, da koordinira 
delo pri iskanju najbolj sprejemljivih rešitev za odpiranje novih delovnih mest 
in da pomaga pri izdelavi finančnih konstrukcij za reševanje teh problemov. 
Zato je omenjeno poslovno združenje formiralo posebno strokovno komisijo, v 
kateri sodelujejo tudi predstavniki znanstvenih ustanov. 

V osnutku zakona je predvideno, da se naj sredstva iz republiškega pri- 
spevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja stekajo na poseben račun 
republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Upoštevati je namreč 
treba, da bodo pri preusmerjanju neperspektivnih premogovnikov angažirana 
tudi sredstva republiških skupnih rezerv že po svojem osnovnem namenu. Kot 
dodatna sredstva pa bi bila anagažirana tudi sredstva prepuščenega republiškega 
prispevka iz osebnega dohodka, zbrana na podlagi predloženega zakona. Slednja 
sredstva bd republiške skupne rezerve odobravale upravičencem brez obveznosti 
vračila. 

Na podlagi podatkov o poslovnem uspehu delovnih organizacij v SR Slo- 
veniji, ki jih je izdala služba družbenega knjigovodstva, se predvideva, da bo 
znašal republiški prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja vseh 
premogovnikov v SR Sloveniji približno 2,9 milijona dinarjev. 

Ker je preusmeritev proizvodnje neperspektivnih premogovnikov ekonom- 
ski, socialni in politični problem, ki zahteva sodelovanje vseh dejavnikov, jo je 
treba izvesti postopno. 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na seji dne 
13. februarja 1970 obravnaval osnutek zakona o odstopu republiškega prispevka 
iz osebnega dohodka v premogovnikih zaposlenih delavcev republiškim skupnim 
rezervam, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 
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V načelni razpravi o zakonskem osnutku so člani odbora opozorili na kom- 
pleks problemov v premogovništvu, ki so ga poslanci v svojih razpravah že 
večkrat načeli. To opozorilo meri predvsem na očitek, da pristopamo k reše- 
vanju posameznih problemov na tem področju vse preveč parcialno. 

Poslanci so v razpravi ugotovili, da so odprta vprašanja tako perspektivnih 
kot neperspektivnih premogovnikov tesno povezana s kompleksno problematiko 
energetike v naši republiki in državi. Zato je bila ponovno izražena zahteva, da 
naj izvršni svet pripravi analizo stanja naših premogovnikov, ki bi nam od- 
govorila na vprašanje glede pomembnosti premoga v okviru energetske bilance, 
kakšen bo vrstni red preusmeritve posameznih premogovnikov, obseg stroškov 
preusmeritve in druga vprašanja. Ob taki analizi bi se lahko z večjo odgovor- 
nostjo sprejemale odločitve in opredelila sredstva, ki bodo potrebna za sanacijo 
premogovnikov in za najbolj, ustrezno prekvalifikacijo delavcev zaposlenih v 
neperspektivnih rudnikih. V tej zvezi je bilo izraženo mnenje, da je obrazložitev 
k osnutku zakona zelo ozka in ne daje zadostnega odgovora na vprašanja, ki 
so povezana z vsebino tega zakonskega osnutka. 

Poslanci so se predvsem zadržali na vsebini 3. člena osnutka zakona in pri 
tem izrazili naslednja mnenja: 

1. Glede vprašanja, ah naj se dajejo premogovnikom sredstva kot dotacije 
ali v obliki kredita je prevladovalo mnenje, da je treba pri tem upoštevati 
predvsem naslednje okolnosti: 

— če gre za izboljšanje ekonomskih pogojev, ah za investicije, s katerimi 
bi se olajšal prehod na neko drugo gospodarsko dejavnost, potem ne kaže 
zagovarjati dotacije, temveč naj se odobrijo sredstva v obliki kredita pod naj- 
ugodnejšimi pogoji; 

kolikor pa gre za kritje stroškov prekvalifikacije delavcev glede bodoče 
zaposlitve pri lastni ah drugi delovni organizaciji, potem naj upravni odbor 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij, ob upoštevanju konkretne analize oz. 
stališča republiškega sekretariata za gospodarstvo odobri potrebna sredstva v 
obliki dotacije. 

Posamezni poslanci so podprli stališče predlagatelja, da se dajejo v ta 
namen sredstva izključno kot dotacije, ker gre za dokaj visoke stroške v zvezi 
s prekvalifikacijo delavcev, predvsem pa zato, ker bi ob prenehanju premogov- 
nika postalo vračilo kredita zelo vprašljivo. 

Nekateri člani odbora pa so opozorili na previdnost glede določila o 
dajanju sredstev v obliki dotacije, ker se lahko v perspektivi pojavijo podobni 
problemi v neki drugi gospodarski dejavnosti, ki bi terjali podobne oblike 
reševanja. Zato bi verjetno v takem primeru težko zagovarjali izjemo, ki bi jo 
uzakonili za premogovnike. 

Na zaključku razprave pa je bilo osvojeno stališče, ki ga je v svojem mnenju 
v tem smislu dal tudi odbor za finance in proračun republiškega zbora, da naj 
se dajejo sredstva kot dotacija premogovnikom prvenstveno za prekvalifikacijo 
ali za zaposlitev delavcev pri drugih organizacijah; programe preusmeritve 
premogovnikov na drugo gospodarsko dejavnost, zlasti če imajo ti značaj inve- 
sticijske naložbe, pa naj se sofinancira v obliki, kredita. 

2. V 3. členu, 2. odstavek je predvideno, da bi se sredstva odobrila premo- 
govnikom za določene namene in potrebe, če bo republiški sekretariat za gospo- 
darstvo soglašal z ugotovitvijo, da premogovnik zaradi nezadostnih razpoložljivih 
rezerv premoga nima možnosti za nadaljnji obstoj. 
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Po mnenju odbora pa bi bilo treba besedo »soglaša« nadomestiti z bolj 
ustreznim izrazom, ki bo pomenil večjo stopnjo odgovornosti republiškega 
sekretariata za gospodarstvo in drugih v obrazložitvi zakonskega osnutka nave- 
denih dejavnikov pri reševanju problemov, nastalih ob preusmeritvi proizvodnje 
premogovnikov. Pri oblikovanju programa preusmeritve so dolžni z vso od- 
govornostjo sodelovati poleg poslovnega združenja energetike SR Slovenije tudi 
gospodarska zbornica, znanstvene in druge institucije, tako pri iskanju najbolj 
smotrnih ekonomskih rešitev za odpiranje novih delovnih mest, kakor tudi pri 
reševanju nastalih socialnih in eventualnih političnih problemov. 

3. V razpravi je bil dan predlog, da naj se v 3. členu dopolni besedilo tako, 
da bi se poleg besede ».premogovnikom« pristavili še besedi »in obratom«. Na- 
men take dopolnitve besedila bi bil v tem, da bi se upoštevale pri dodeljevanju 
teh sredstev tudi situacije, ki lahko nastanejo v nekem obratu v okviru rudnika, 
ki zaradi objektivnih vzrokov nima možnosti za nadaljnji obstoj. 

Odbor je bil mnenja, da naj predlagatelj zakonskega osnutka prouči ta 
predlog in ga v primeru, če ni posebnih zadržkov, upošteva v zakonskem 
besedilu. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona o odstopu 
republiškega prispevka iz osebnega dohodka v premogovnikih zaposlenih delav- 
cev republiškim skupnim rezervam gospodarskih organizacij s tem, da upošteva 
navedene pripombe. 

Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca 
Adolfa Tavčarja. 

St.: 402-141/70 
Ljubljana, 13. 2. 1970 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 17. seji 12. februarja 
obravnaval osnutek zakona o odstopu republiškega prispevka iz osebnega do- 
hodka v premogovnikih zaposlenih delavcev republiškim skupnim rezervam 
gospodarskih organizacij, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

Odbor je ugotovil, da je v SR Sloveniji že nekaj let prisotno vprašanje 
prenehanja kopanja premoga v nekaterih premogovnikih zaradi izčrpanosti 
zalog in le še manjših količin, ki jih je možno ekonomično odkopati. Pred vse 
te gospodarske organizacije se s tem postavlja naloga postopoma- prekvalifi- 
cirati delavce oziroma uvesti novo dejavnost in zaposliti delavce, ki sedaj delajo 
pri eksploataciji premoga. 

Da bi gospodarske organizacije lažje izvedle preusmeritev na drugo de- 
javnost, so bili že sprejeti nekateri zvezni, pa tudi republiški predpisi, kot na 
primer predpis o odstopu zveznega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega 
razmerja, ki se obračunava in plačuje iz osebnih dohodkov delavcev, zaposlenih 
pri proizvodnji premoga, nadalje je ukinjena obveznost plačevanja obresti od 
poslovnega sklada itd. 

Osnutek zakona določa, da se republiški prispevek iz osebnega dohodka od 
delovnegn razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev odstopa republiškim 
skupnim rezervam gospodarskih organizacij, ki ta sredstva vodijo na posebnem 
računu in da se ta sredstva dajejo kot dotacije premogovnikom, ki zaradi ne- 
zadostnih razpoložljivih rezerv premoga nimajo možnosti za nadaljnji obstoj. 
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Sredstva se dajejo premogovnikom na podagi programa in ob soglasju republi- 
škega sekretariata za gospodarstvo. 

V; razpravi na seji odbora je bila podana tudi misel, naj ne bi bila ta 
sredstva namenjena le premogovnikom, ki zaradi nezadostnih razpoložljivih 
rezerv premoga nimajo možnosti za nadaljnji obstoj, ampak tudi tistim, ki 
morajo zaradi objektivnih nujnosti, na primer zaradi neugodnih montan-geo- 
loških pogojev zmanjševati svojo proizvodnjo. Vendar je na odboru prevladalo 
mnenje, da kroga premogovnikov, ki bi lahko dobili sredstva iz tega naslova, 
ne bi kazalo razširjati, ker so sredstva, ki se bodo nabrala iz odstopljenega 
republiškega prispevka razmeroma majhna, predvsem še glede na to, da bo v 
prihodnosti v Sloveniji prenehalo s kopanjem premoga več premogovnikov. 

Na odboru je bil izražen pomislek, ali ne bi bilo ustrezneje, da bi se ta 
sredstva dajala v obliki posojila pod zelo ugodnimi pogoji, ne pa v obliki dota- 
cije, torej brez obveznosti vračanja. V razpravi o tem, ali dotacija ali posojilo, 
je bilo poudarjeno, da v konkretnem primeru ne gre za sredstva republiških 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij, ki delujejo kot solidarnostni fond, 
ampak je vir sredstev v tem primeru odstopljeni davek in ga je kot takega 
možno dajati premogovnikom kot dotacijo brez obveznosti, vračanja. 

Nadalje je bilo poudarjeno, da je namen teh sredstev predvsem v finan- 
ciranju prekvalifikacije delavcev, ne pa financiranje prehoda na drugo gospo- 
darsko dejavnost. V tem primeru prav gotovo ne bi bilo prav, da bi delavec, 
ki bi bil prekvalificiran, prinesel s seboj v novo dejavnost tudi dolg za svojo 
prekvalifikacijo. 

Odbor zato predlaga, da se bsedilo 3. člena osnutka zakona ustrezno spre- 
meni in postavi na prvo mesto prekvalifikacija delavcev in šele za tem prehod 
na drugo gospodarsko dejavnost. 

Odbor predlaga naslednje spremembe: 
K 3. členu: — Zadnje tri vrste prvega odstavka naj se spremene tako, 

da se glasijo: 
»takim premogovnikom omogočila prekvalifikacijo ali zaposlitev njihovih 

delavcev pri drugih organizacijah, oziroma olajšal prehod na drugo gospodarsko 
dejavnost .« 

— prve štiri vrste drugega odstavka naj se zamenjajo z naslednjim be- 
sedilom : 

»Sredstva se dajejo premogovnikom na podlagi programa za prekvalifi- 
kacijo ali za zaposlitev delavcev pri drugih organizacijah oziroma na podlagi 
programa za prehod na drugo gospodarsko dejavnost in če republiški sekreta- 
riat za gospodarstvo soglaša z«. 

Odbor predlaga zboru, da tako dopolnjen osnutek zakona sprejme. 
Za poročevalca na seji, zbora je odbor določil poslanca Dušana Kolenca. 

St.: 402-141/70 
Ljubljana, 12. 2. 1970 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji 
dne 12. februarja 1970 obravnaval osnutek zakona o odstopu republiškega 
prispevka iz osebnega dohodka v premogovnikih zaposlenih delavcev republi- 
škim skupnim rezervam gospodarskih organizacij, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil izvršni svet. 
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Uvodoma je bil ougotovljeno, da so predlog za izdajo tega zakona obrav- 
navala ustrezna telesa Skupščine SR Slovenije prejšnjega sklica ter da je 
predlagatelj zakonskega osnutka v polni meri upošteval pripombe, mnenja in 
priporočila, ki jih je dala razprava na seji gospodarskega zbora z dne 11. aprila 
1969 oziroma na seji pristojnega odbora dne 7. aprila 1969. 

V načelni razpravi so poslanci predvsem ugotovili, da je v SR Sloveniji že 
nekaj let aktualna naloga postopne preusmeritve nekaterih rudnikov v druge 
dejavnosti oziroma prekvalifikacije in zaposlitve njihovih delavoev predvsem 
zaradi tega, ker prizadeti rudniki nimajo zadosti zalog, da bi zagotovile njih 
nadaljnji obstoj. V zvezi z ugotovitvijo, da je preusmeritev takšnih rudnikov 
dolgoročnejši proces, ki zaradi ekonomskih, socialnih in političnih posledic 
zahteva organizirano skrb vseh dejavnikov v republiki, je razprava opozorila na 
nekoliko širši aspekt reševanja te problematike, kot jo nakazuje predloženi 
zakonski osnutek. 

Poslanci so se strinjali s tem, da je predloženi zakon potreben in da je v 
danih razmerah nujen, ob hkratni ugotovitvi, da nekatera vprašanja v pred- 
loženem zakonskem osnutku niso najbolje rešena. To opozarja po mnenju neka- 
terih poslancev na določeno parcialno reševanje in neusklajenost z globalno 
politiko, ki jo v zadnjem času oblikujemo, predvsem s stališča jačenja gospo- 
darskega potenciala in ekspanzije oziroma pravilne jšega vrednotenja vloženih 
sredstev, ki jih centralno zbiramo. Pri tem je bilo poudarjeno zlasti naslednje: 

— Z zbranimi sredstvi po tem zakonu bi morali zagotoviti odgovorno in 
smotrno gospodarjenje, ne pa jih uporabiti, kot je to včasih primer za impro- 
vizirane potrebe posameznih organizacij. Zato zbrana, sredstva ne bi smeh 
dajati določenim premogovnikom kot dotacijo, temveč bi se z njimi moralo 
poslovati na osnovi kreditnih odnosov pod najbolj ugodnimi pogoji. (Za primer 
je bila navedena 30-letna doba s 3-4-odstotnimi obrestmi). S tem bi po mnenju 
odbora zagotovili uporabo sredstev v skladu z namenom zakona in potreben 
poslovni interes, onemogočili pa bi podpiranje slabih gospodarskih organizacij, 
ki poslujejo z izgubo ali na meji rentabilnosti. 

— Zbrana sredstva ne bi kazalo dajati le premogovnikom, ki nimajo mož- 
nost za obstoj, temveč tudi vsem tistim organizacijam, ki bi v danem primeru 
bile nosilce preusmeritve oziroma sanacije določenega rudnika. 

— Glede uporabe sredstev bi kazalo izvršni svet močneje zavezati, da vodi 
nadzor oziroma, da skupaj s prizadetimi organizacijami prevzame tudi od- 
govornost za ekonomičnost in učinkovitost naložb. S tem v zvezi je vsekakor 
premalo učinkovito določilo, po katerem se sredstva dajejo premogovnikom na 
podlagi programa za preusmeritev, ki ga sami sestavijo, republiški sekretariat 
za gospodarstvo pa le soglaša z ugotovitvijo, da določeni premogovnik zaradi 
nezadostnih rudnih rezerv nima možnosti za obstoj. 

Glede na to, da se vsi konkretni predlogi nanašajo na 3. člen predloženega 
zakonskega osnutka, odbor predlaga, da se v smislu podanih pripomb in pred- 
logov v celoti preoblikuje sedanji 3. člen. Pri tem naj se zlasti 
upošteva, da se sredstva iz 1. člena predloženega zakonskega osnutka dajejo 
kot krediti in ne dotacije, da se sredstva dajejo vsem nosilcem preusmeritve 
premogovnikov in ne le premogovnikom ter da je potrebno močneje ■poudariti 
nadzor izvršnega sveta nad uporabo sredstev oziroma naložiti odgovornost za 
ekonomičnost in učinkovitost naložb. 

S predloženimi predlogi se je predstavnik izvršnega sveta strinjal. 
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Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru, 
da sprejme osnutek zakona o odstopu republiškega prispevka iz osebnega 
dohodka v premogovnikih zaposlenih delavcev republiškim skupnim rezervam 
gospodarskih organizacij skupaj s predloženimi spremembami in dopolnitvami. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Ivana Atelška. 

St.: 402-141/70 
Ljubljana, 13. 2. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
12. 2. 1970, št. 402-141/70. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim časom, o uvedbi dela prek 
polnega delovnega časa in o opravljanju dela, ki se ne šteje za delovno razmerje 

I. 

1 Zaradi omejitve t. im. »honorarnega« oz. »dopolnilnega« dela, kar naj bi 
odprlo nove zaposlitvene možnosti, so bile z novelo temeljnega zakona o delov- 
nih razmerij (TZDR), ki je začela veljati 16. maja 1969, uveljavljene nekatere 
določbe, ki naj omejijo: 

— zaposlitve delavcev s skrajšanim delovnim časom po 41. členu TZDR; 
— uporabo »nadurnega« dela po 44. členu TZDR; 
— uporabo zaposlitev v t. im. civilnopravnem razmerju po 138. členu TZDR. 
2. Po 41. členu imajo delavci pravico delati krajši delovni čas, kot velja po 

TZDR za poln delovni čas, kjer je to nujno glede na organizacijo in značaj dela 
ter glede na objektivne potrebe delovne organizacije. TZDR navaja primere: 
kadar povečan obseg dela zahteva določen delovni čas med dnevom več delavcev 
na posameznih delovnih mestih v trgovini, gostinstvu, prometu in dr.; dela na 
določenih delovnih mestih, kot je delo ekonomista, pravnika, zdravnika in dr. v 
manjših delovnih organizacijah, ki po obsegu objektivno ne zahteva polnega 
delovnega časa; delo do polnega delovnega časa na delovnih mestih, na katerih 
delajo delavke skrajšan delovni čas po določbah tega zakona, in dr. 

Po novi določbi 43.a člena TZDR se taka dela zasedajo po objavah oziroma 
razpisih, toda le z nezaposlenimi ah z že delno zaposlenimi delavci (z nepopol- 
nim delovnim časom zaposlenimi v delovnem razmerju), ki sicer izpolnjujejo 
za delo na takih delovnih mestih pogoje, določene s predpisom in s splošnim 
aktom. Z delavci, ki so že v delovnem razmerju s polnim delovnim časom, se 
taka delovna mesta lahko zasedajo le takrat, če se na objavo oz. razpis niso 
zglasili, nezaposleni ali le delno zaposleni delavci; vsaj vsakih 6 mesecev pa mora 
delovna organizacija znova objaviti oz. razpisati tako delovno mesto, dokler se 
pravilno ne zasede, tj. z nezaposlenimi ah delno zaposlenimi delavci. 

26 
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Ce delovna organizacija sprejme ali razporedi delavca v nasprotju z določbo 
43.a člena, zagreši prekršek, za katerega se kaznuje z denarno kaznijo od 1000 
do 10 000 din. 

3. Po 44. členu TZDR se šteje za delo prek polnega delovnega časa (»nad- 
urno delo«) tisto delo, ki ga je delavec dolžan opraviti prek rednega delovnega 
časa, kadar delovno organizacijo zadene nesreča ali se taka nesreča neposredno 
pričakuje, vendar samo toliko časa, kot je nujno, da se rešijo človeška življenja 
ali obvarujejo materialna sredstva. 

Kot delo prek polnega delovnega časa pa se šteje tudi delo, ko je delavec 
dolžan delati več kot polni delavni čas, ko je nujno, da bi se končal delovni pro- 
ces, katerega ustanovitev ali prekinitev bi povzročila precejšnjo materialno 
škodo ali bi spravila v nevarnost življenje in zdravje občanov (delo v ambulan- 
tah in bolnišnicah ipd.), ali da se z delom prepreči kvarjenje surovin ali materiala 
ali odvrne okvara na delovnih sredstvih. V teh primerih sme trajati takšno delo 
le toliko časa, kolikor je nujno potrebno, da se odvrnejo ali preprečilo škodliive 
posledice. 

Zakon še določa, da sme tako »nadurno« delo delovna skupnost vpeljati le 
v skladu s statutom; toda ta mora biti v skladu z republiškim predpisom, ki 
natančneje določa primere, ko je mogoče vpeljati in odrediti tako delo, in 
določa tudi pogoje, pod katerimi je mogoče to storiti. 

Navedena določba 43.a člena zavezuje delovne organizacije, da morajo 
odpreti (s plošnim aktom) kot delovna mesta z nepolnim delovnim časom (torej 
kot dela po 41. členu TZDR) dela, ki jih ni mogoče oz. ni dopustno opraviti v 
»nadurnem« delu. 

4- Po 138. členu TZDR se lahko v tako imenovanem civilno—pravnem 
razmerju (ne v delovnem razmerju) na podlagi pogodbe o delu opravljajo dela, 
ki jih določi delovna organizacija v statutu. To so dela, za katera ne bi bilo 
treba določiti delovnega mesta, ker se ne opravljajo redno, kontinuirano, pač 
pa je opravljanje teh del oz. nalog le občasno ali začasno in se ta dela oziroma 
naloge ne opravljajo več kot 30 dni v posameznem koledarskem letu. 

Po omenjeni novi določbi 43.a člena so delovne organizacije dolžne za vsa 
druga dela, ki jih ni dopustno opravljati v civilnopravnem razmerju, odpreti 
nova delovna mesta, kjer se dela z nepolnim delovnim časom po 41 členu 
TZDR. 

5. Novela daje republikam pooblastilo, da lahko vprašanja iz 43.a člena 
uredijo tudi drugače. V ta namen je uveljavljeno pravilo, da se uporabljajo 
določbe TZDR, ki so veljale za ta vprašanja do novele (1. odstavek 38. člena 
novele). Nove določbe naj bi torej načeloma začele veljati, ko bi začeli veljati 
republiški predpisi. Vendar je v drugem odstavku 38. člena novele hkrati 
uveljavljeno pravilo, da najkasneje v treh mesecih od dneva, ko začne veljati 
ta zakon, nehajo veljati vse pogodbe, sklepi in odločbe, ki so v nasprotju 
s 43.a členom TZDR. 

S tako določbo je novela dejansko zavezala republiko, da najkasneje do 
16. avgusta 1969 izdajo svoje predpise o uporabi zaposlovanja s skrajšanim 
delovnim časom, v nadurnem delu in v civilnopravnem razmerju. To je storila 
edino SR Makedonija. 

6. Ko je republiški sekretariat za delo v juniju začel zbirati gradivo za te 
republiške predpise in ko je imel 10. in 11. julija o teh zadevah posvete s 
predstavniki zainteresiranih organov in organizacij, ni bilo konkretnejših 
opozoril, kakšna pravna situacija bi utegnila nastati po 16. avgustu, ko prenehajo 
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veljati vse pogodbe, sklepi in odločbe, ki so v nasprotju s 43.a členom TZDR. 
Ker prej tega določila ni bilo, ta določba dejansko pomeni, da so postale vse 
zaposlitve po 41. členu in po 138. členu pravno neveljavne. Sele v septembru 
in oktobru je začelo prihajati na republiški sekretariat za delo gradivo s 
konkretnimi predlogi in opozorili na novo nastalo situacijo1. Ta gradiva kažejo, 
da nastaja najtežavnejši problem pri upokojencih, ki so zaposleni s krajšim ali 
s polnim delovnim časom ah ki so v civilnopravnem razmerju. Gre predvsem 
za upokojence z nezadostnimi pokojninami in za upokojence, ki so težko 
nadomestljivi strokovnjaki. Toda pri tem bi bila možna razlaga, da upokojenci 
res po svojem statusu niso »brezposelni«, vendar ni mogoče trditi, da so za- 
posleni; so torej osebe, ki iščejo zaposlitev. 

Do izdelave tez zbrana gradiva kažejo, kako različne situacije nastajajo 
v praksi, tako da skoraj ni mogoče brez toge kazuistike predvideti vseh 
primerov na način, kot to terja TZDR, in ki jih je dejansko mogoče uspešno 
in racionalno reševati ah z raznimi občasnimi zaposlitvami in s tako imeno^ 
vanim »honorarnim delom« t. j. z nekajurnimi zaposlitvami in sicer že redno 
zaposlenih oseb. Številni so primeri, ko gre za obliko stalnega sodelovanja 
priznanih strokovnjakov, tako da je takšno sodelovanje koristno in včasih 
neogibno (predavanja strokovnjakov iz operative v raznih zlasti poklicnih in 
tehničnih šolah in fakultetah, stalno sodelovanje strokovnjakov iz prakse v 
znanstveno-raziskovalnih inštitutih, v laboratorijskih raziskavah v delovnih 
organizacijah, delo zdravnikov specialistov v speciahstično-ambulantni, dispan- 
zerski ali konzilarni službi1 in podobno). Y raznih delovnih organizacijah 
(muzeji, gledališča, galerije, razstavišča itd.) so dela, ki razen vestnosti, paz- 
ljivosti in skrbnosti ne terjajo kakšnega posebnega znanja, a zanje sploh ni 
takšnih interesentov, ki bi jim lahko bila takšna dela edini in glavni pokhc, 
ker so dela pretežno pomožne, največkrat sezonske narave, čeprav nepo- 
grešljiva (pazniki, biljeterji, snažilke in podobno) in so tudi skromno nagra- 
jevana. 

Toda po drugi strani razkriva zbrano gradivo, da so marsikje že doslej 
zlasti zaposlitve v tako imenovanem civilnopravnem razmerju (tj. po 138. členu 
TZDR) uporabljali v nasprotju z zakonom, ker bi morah sprejeti delavca v 
delovno razmerje za določen čas. Ker pa ni nobenega rednega zakonitega 
nadzorstva nad izvajanjem predpisov o delovnih razmerjih, tudi ni bilo 
pregonov takšnih protipravnih ravnanj, čeprav so že od vsega začetka okvali- 
ficirana za prekrške (npr. 11. točke 143,. člena TZDR, po kateri je lahko 
delovna organizacija za nezakonito uporabo civilnopravnega razmerja po TZDR 
kaznovana z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev!). Mnogi primeri tudi kažejo, 
da v delovnih organizacijah redkokdaj uporabljajo določbe zakona o avtorski 
pravici, ki določa, kaj se šteje za avtorsko delo in kako se sklepajo avtorsko- 
pravna razmerja. 

Očitno je torej potreba, da se izda republiški zakon, ki naj izpopolni 
pravne možnosti za uporabo zaposlitev s skrajšanim delovnim časom, za uvedbo 
»nadurnega dela« in za uporabo pogodbe o delu glede na situacije, ki nastajajo 
v praksi in kjer so takšne zaposlitve najprimernejše in najracionalnejše tako 
za delovno organizacijo kot tudi za delavca. Seveda mora biti v republiškem 
zakonu ohranjena temeljna ideja TZDR, da so namreč take zaposlitve možne 
le v bolj ali manj izjemnih, objektivno pogojenih primerih, ki niso posledica 
pomanjkljive organizacije dela, neustrezne zasedbe, nesmotrne razporeditve 
delovnega časa. Ko so bile v izdelavi teze in v razpravah o tezah je namreč 
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včasih prišla nekoliko do izraza tudi stara tendenca, omogočiti najrazličnejše 
oblike zaposlovanja »nadurnega dela«, pogodbenega dela in podobno, kar ni 
v prid racionalni organizaciji in delitvi dela. Seveda takšne tendence niso v 
skladu z duhom TZDR. 

II. 

Predlagani zakon naj bi uveljavil tale načela: 
1. Ce so pri delih, ki se opravljajo z nepolnim delovnim časom, zaposleni 

delavci, ki so že v delovnem razmerju s polnim delovnim časom, je delovna 
organizacija dolžna objaviti (18. člen TZDR) ali razglasiti (22. člen TZDR) to 
delo oz. delovno' mesto vsakih 12 mesecev, dokler ga ne zasede nezaposlena 
.ali delno zaposlena oseba, ki izpolnjuje za to delo predpisane splošne in posebne 
pogoje. Z dnem, ko nastopi delo novo sprejeta oseba, preneha delo delavcu, ki 
je do tedaj opravljal to delo. 

2. Ta določba in določba 43.a člena TZDR se ne uporabljata: 
— za zaposlovanje strokovnjakov, kadar je njihovo sodelovanje iz stro- 

kovnih razlogov nepogrešljiva strokovna pomoč pri proučitvi, urejanju in 
izvajanju za delovno organizacijo zahtevnejših ali pomembnejših nalog ah 
problemov, če gre za avtorsko delo po 3. členu zakona o avtorski pravici; 

— za zaposlovanje strokovnjakov zaradi sodelovanja pri pouku takšnih 
predmetov, kjer je sodelovanje strokovnjakov iz prakse v delovnih organiza- 
cijah iz pedagoških razlogov nepogrešljiva pomoč pri izobraževanju in uspo- 
sabljanju strokovnih kadrov; 

— za zaposlovanje strokovnjakov, kadar je koristno, da se na tak način 
zagotovi njihovo sodelovanje pri znanstvenoraziskovalnem delu, če ne gre 
za avtorsko delo po 3. členu zakona o avtorski pravici; 

— za zaposlovanje pri delih, ki so potrebna pri delovanju raznih občasnih 
ali stalnih kolegijskih teles (npr. komisije) in zahtevnosti ne terjajo stalno 
zaposlenega delavca; 

— za zaposlovanje delavcev pri pomožnih delih, ki ne zahtevajo posebnega 
znanja razen vestnosti, pazljivosti in natančnosti (pazniki, biljeterji, vratarji, 
čuvaji, spremljevalci, kurirji, snažilke ipd.); 

— za zaposlovanje kolporterjev, akviziterjev, prodajalcev srečk in terenskih 
inkasantov. 

3. Navedeni določbi se tudi ne uporabljata pri zaposlovanju učnega in 
vzgojnega osebja v šolskih vzgojnih zavodih ter zdravstvenega osebja, če se 
zaposlitev po 42. in 43. členu TZDR predhodno uredi sporazumno med zavodi. 

4. Delovna organizacija sme vpeljati delo, daljše od polnega delovnega 
časa, pri delih, ki morajo biti po svoji naravi brez presledka dokončana, da se 
odvrne škoda ali zagotovi nemoten potek rednega dela, a ni mogoče vnaprej 
vedeti, koliko časa bodo dela trajala in do kdaj morajo biti opravljena. Vendar 
sme delovna organizacija v teh primerih uporabiti delo, daljše od polnega 
delovnega časa, ki ne sme trajati skupaj več kot 12 ur tedensko. Ce nastane 
v teh primerih potreba po delu, daljšem od polnega delovnega časa, ker delovna 
organizacija nima ustreznih delavcev, mora uvedbo takšnega dela hkrati javiti 
pristojnemu zavodu za zaposlovanje. Ce ima ta v evidenci osebe, ki iščejo 
zaposlitev in izpolnjujejo pogoje za delo, ki jih v delovni organizaciji opravljajo 
v podaljšanem delovnem času, delovna organizacija ne sme več uporabljati 
podaljšanega delovnega časa, če ji zavod pravočasno zagotovi ustrezne delavce. 
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Na delovnih mestih s skrajšanim, delovnim časom po 38. členu TZDR se 
sme delo prek polnega delovnega časa vpeljati samo v primerih iz 1. in 2. od- 
stavka 44. člena TZDR. 

5. Delovna organizacija lahko sklene pogodbo o delu po 138. členu TZDR 
za izvršitev raznih občasnih ali začasnih vzdrževalnih del ter opravil na področju 
raziskovalnih, študijskih, analitičnih, načrtovalnih, pedagoških oz. andragoških 
in projektivnih del ter del s področja industrijskega oblikovanja, če ne traja 
izvršitev več kot 720 ur v posameznem koledarskem letu, če ne gre za avtorska 
dela po 3. členu zakona o avtorski pravici in če ne gre za dela, za katera je 
treba skleniti ali delovno razmerje za določen čas ali za nepolni delovni čas po 
42. ali 43. členu TZDR. 

6. Z denarno kaznijo od 1000 do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek 
delovna organizacija: 

1/ če sprejme na delo delavca, ki je v delovnem razmerju s polnim de- 
lovnim časom, v nasprotju z določbami tega zakona, 

2/ če vpelje delo prek polnega delovnega časa v nasprotju z določbami 
tega zakona, 

3/ če sklene pogodbo o delu v nasprotju z določbami tega zakona. 

OBRAZLOŽITEV 

Z novelami 43.a člena, 44. člena in 138. člena TZDR, ki so podrobneje 
opisane v uvodnem delu, so republike pooblaščene, da: 

— lahko drugače uredijo zaposlovanje delavcev, ki so sicer že v delovnem 
razmerju s polnim delovnim časom, če v (»dodatnem-«) delovnem razmerju, 
kjer delo terja nepolni delovni čas (najmanj polovico delovnega časa — 42. člen 
TZDR) ali manj kot polovico polnega delovnega časa (43. člen TZDR), 

— da natančneje določijo primere, v katerih delovne organizacije lahko 
vpeljejo delo, daljše od polnega delovnega časa (»nadurno delo«) — 44. člen 
TZDR, in pogoje, pod katerimi lahko to storijo, 

— lahko za posamezne panoge in dejavnosti uredijo pogoje za sklepanje 
civilnopravnega razmerja tudi drugače od pogojev, kot so določeni v nove- 
liranem 138. členu TZDR. 

Predlagani zakon izkorišča ta pooblastila temeljnega zakona s tem, da bi 
uveljavil te posebnosti in drugačne možnosti za uporabo omenjenih oblik 
zaposlitve. 

a) V 1. točki je predvidena splošna olajšava s tem, da je predlagano po- 
daljšanje roka za obvezno objavljanje prostih del od 6 na 12 mesecev. V 2. in 
3. točki pa so naštete konkretne posebnosti, kjer bi bilo neracionalno ah 
nesmotrno administrativno omejevati možnosti t. i. »honorarnih« zaposlitev, 
pri katerih že doslej ni šlo za zlorabe, temveč za razne vrste neogibno potrebnih 
in tudi koristnih oblik sodelovanja, pri katerih imata odločilni pomen strokov- 
nost in izkušenost strokovnjakov. Pri tem pa predlog dovoljuje uporabo 
takšnih zaposlitev samo, če ni pogojev za sklenitev avtorskopravnih razmerij 
po določbah zakona o avtorski pravici. V predlogu so torej omenjena so- 
delovanja, ki jih je možno potemtakem urejati na način, ki. je najustreznejši 
naravi in pomenu dela, pri katerem naj bi tak strokovnjiak sodeloval ali 
enkratno, večkrat ali dalj časa. 
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Poleg tega predloga odstopa od pogojev, ki jih je predpisala novela 43.a 
člena TZDR za zaposlitev pri raznih pomožnih in drugih takšnih nekvalificiranih 
delih, za katera je splošno znano, da ni interesentov, ki bi prevzeli takšna dela 
za svoje stalno poklicno opravilo. 

Upoštevaje posebne razmere v šolstvu predlog dopušča možnost zaposlitve 
učnega osebja na dveh ah več učnih zavodih, vendar samo pod pogojem, da 
je takšna zaposlitev poprej sporazumno dogovorjena in urejena med prizadetimi 
zavodi samimi. Na enak način predvideva predlog izjemno zaposlovanje zdrav- 
stvenega osebja (zdravnikov, medicinskih sester). 

b) V 4. točki predlog dopušča uporabo »nadurnega« dela tudi v primerih, 
ko se pojavijo dela, ki morajo biti po svoji naravi dokončana brez presledka. 
To je razširitev možnosti nasproti 44. členu TZDR; toda to možnost bi lahko 
delovna organizacija uporabila samo izjemoma, če so poprej izpolnjeni pogoji, 
našteti v tej točki predloga. Temeljni pogoj pa je, da delovna organizacija ni 
mogla že vnaprej vedeti niti koliko časa lahko takšno delo traja in tudi ne do 
kdaj mora biti opravljeno; so namreč številni primeri uporabe »nadurnega« dela, 
ki izvirajo zgolj iz površne organizacije in delitve dela, zaradi česar prihaja do 
zamud, ki jih skušajo preprečiti z delom prek polnega delovnega časa, 

c) V 5. točki je 30-dnevni rok po 138. členu TZDR za trajanje občasnih ali 
začasnih del v posameznem koledarskem letu sicer ohranjen, vendar preračunan 
na ure. Pri tem predlog upošteva temeljno karakteristiko teh razmerij; to 
namreč ruso delovna, temveč izrazito civilnopravna tj. delovršna razmerja, pri 
katerih ne pride v poštev pojem delovnega časa iz TZDR in predpisov o so- 
cialnem zavarovanju. Tako preračunan 30-dnevni rok po 138. členu TZDR 
odpira več možnosti za razmeroma prilagodljivo uporabo dela v civilnopravnem 
razmerju. Toda z opozorili na določbe zakona o avtorski pravici in na določbe 
možnosti s skrajšanim delovnim časom predlog hkrati omejuje uporabo delo- 
vršnih pogodb na tiste primere, kjer je ta uporaba edino racionalna, praktična 
in zakonita; velja namreč upoštevati, da oseba, ki prevzame v izvršitev nekega 
dela na podlagi takšne pogodbe, nima nobenih pravic iz socialnega zavarovanja 
in prihaja ponekod zaradi nepravilne uporabe 138. člena TZDR do nerešljivih 
problemov, če se takšna oseba pri delu ponesreči; zato je treba tudi s tega 
vidika uporabo te možnosti omejiti na utemeljene primere. 

V teku razprav je bilo mnogo vprašanj o tem, kako po noveli 138. člena 
TZDR omogočiti razne občasne angažmaje gledaliških, filmskih, glasbenih in 
drugih umetnikov oz. delavcev. Za takšne angažmaje ni potrebna nobena 
izjemna določba v TZDR; poleg delovnega razmerja za določen ali ■nedoločen 
čas s polnim ali s krajšim delovnim časom pridejo v poštev predvsem predpisi 
o avtorski pravici, kjer so med drugim še posebne določbe, ki urejajo avtorska 
dela, ustvarjena v delovnem razmerju (avtorskopravna razmerja), tako da je 
bila že doslej za te primere nepravilna uporaba 138. člena TZDR. 

Ravnanja, ki bi bila v nasprotju z določbami 43.a, 44. in 138. člena TZDR, 
so sicer okvalificirana za prekrške že po TZDR. Kljub temu pa bi bilo primerno 
sankcionirati tudi predložene republiške določbe, ki v posameznih primerih 
dopuščajo drugačno uporabo zaposlitev s skrajšanim delovnim časom, dela, 
daljšega od polnega delovnega časa, in dela na podlagi delovršne pogodbe. 

Načrt predloga je bil predhodno poslan v presojo republiškemu svetu Zveze 
sindikatov Slovenije, republiškemu odboru sindikata delavcev storitvenih de- 
javnosti, republiškemu odboru sindikata delavcev družbenih dejavnosti, repu- 
bliškemu sekretariatu za prosveto in kulturo, gospodarski zbornici SR Slovenije, 
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skupnosti zdravstvenih zavodov SRS. Medtem ko so sindikalni organi izjavili 
soglasje s predloženim načrtom, so imeli drugi organi nekaj dopolnilnih pred- 
logov. Nekatere je bilo mogoče upoštevati, za druge pa se je izkazalo, da je 
mogoče razmerja, na katere so se nanašali, urejati bodisi v okviru predvidenih 
načel, bodisi celo s pravilno uporabo določb TZDR. O načrtu je razpravljala 
tudi koordinacijska komisija za izvajanje TZDR pri republiškem sekretariatu 
za delo in soglasno ugotovila, da je načrt s pravnega vidika v skladu z duhom 
novel TZDR. 

POROČILA 

Odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora in odbor za 
družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora sta na skupni seji dne 10. 
februarja 1970 obravnavala predlog za izdajo zakona o zaposlovanju delavcev 
z nepolnim delovnim časom, o uvedbi dela prek polnega delovnega časa in 
o opravljanju dela, ki se ne šteje za delovno razmerje, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije poslal v obravnavo izvršni svet. 

Odbora sta v načelni obravnavi menila, da so razlogi za izdajo zakona 
utemeljeni. Republike so namreč z novelo temeljnega zakona o delovnem raz- 
merju za 43. a, 44. člen in 138. člen pooblaščene, da lahko drugače, kakor pa je 
v temeljnem zakonu to določeno, uredijo zaposlovanje delavcev v »dodatnem« 
delovnem razmerju, da natančneje določijo primere, v katerih delovne orga- 
nizacije lahko vpeljejo »nadurno delo« in da lahko za posamezne panoge uredijo 
pogoje za sklepanje civilnopravnega razmerja. 

Odbora sta menila, da so načela, na katerih naj bi temeljil republiški zakon, 
ki so navedena v drugem poglavju predloga za izdajo zakona, večinoma spre- 
jemljiva. 

V obravnavi posameznih načel, na katerih naj bi temeljil zakon, sta odbora 
imela naslednje pripombe: 

— glede predvidene možnosti sklenitve civilnopravnih pogodb o delu sta 
odbora menila, da je vprašljivo, če je besede, navedene v noveliranem 138. 
členu: »več kot 30 dni v posameznem koledarskem letu«, lahko razumeti tako, 
da se 24 ur pomnoži s 30 dni (= 720 ur), kot je to predvideno v točki 5/II 
predloga za izdajo zakona. Odbora sta menila, da naj bi o tem zavzela svoje 
stališče zakonodajno-pravna komisija; 

— odbora sta izrazila tudi mnenje, da naj se v obrazložitvi zakona ponovno 
opozori delovne organizacije na tiste novele TZDR, s katerimi je določeno, da 
morajo delovne organizacije v svojih statutih in drugih splošnih aktih sprejeti 
jasna določila o tako imenovanem »nadurnem« delu, »dodatnem« delu in delu 
v civilnopravnem razmerju. Se posebej pa naj v teh svojih aktih predvidijo: 

— postopek pri sprejemu delavca na tako delo, 
— kdo določa o sprejemu delavca, kdo odloča o uvedbi takega dela, o višini 

osebnega dohodka pri takem delu, 
— kdo razpisuje tako delovno mesto oziroma, kdo je pooblaščen, da sklepa 

civilnopravno razmerje v delovni organizaciji. 
Po mnenju članov odborov je na ta določila nujno potrebno opozoriti 

delovne organizacije zato, da bi se onemogočile razne nepravilnosti pri uvedbi 
dodatnega dela in sklepanja civilnopravnih razmerij; 
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— izraženo je bilo tudi mnenje, da ni zadosti utemeljena omejitev vpeljave 
dela, daljšega od polnega delovnega časa na 12 ur tedensko. Nemogoče je pri 
uvedbi takega dela vnaprej vedeti, koliko časa bo delo trajalo in do kdaj mora 
biti opravljeno. 

Odbora predlagata pristojnima zboroma, to je republiškemu in gospodar- 
skemu zboru, da sprejmeta predlog za izdajo zakona in da pri tem upoštevata 
pripombe obeh odborov. 

Odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora je za svojega po- 
ročevalca na zboru določil poslanca Jožeta Florjanača, odbor za družbeno- 
ekonomske odnose gospodarskega zbora pa poslanca Jožka Rozmana. 

St.: 11-9/70 
Ljubljana, 12. 2. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 18. seji 
dne 11. februarja 1970 obravnavala predlog za izdajo zakona o zaposlovanju 
delavcev z nepolnim delovnim časom, o uvedbi dela prek polnega delovnega 
časa in o opravljanju dela, ki se ne šteje za delovno razmerje, ki ga je predložil 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Komisija je ugotovila, da je pravna podlaga za izdajo zakona podana v 
določbah četrtega odstavka novega 43.a člena, tretjega odstavka noveliranega 
44. člena ter prvega odstavka noveliranega 138. člena temeljnega zakona o de- 
lovnih razmerjih. 

V splošni razpravi o utemeljenosti razlogov za izdajo zakona je komisija 
ugotovila, da je zakon potreben, ker zaradi pravnih praznin v sedanji ureditvi 
glede na določbe temeljnega zakona o delovnih razmerjih nastopajo v delovnih 
organizacijah številni problemi in nejasnosti. Novela temeljnega zakona o de- 
lovnih razmerjih (Ur. 1. SFRJ, št. 20/69) je namreč znatno omejila možnosti 
zaposlovanje delavcev s skrajšanim delovnim časom, uporabo dela prek polnega 
delovnega časa in dela po civilnopravnih pogodbah, s tem pa je, ker ni bil 
pravočasno izdan republiški zakon, povzročila vrsto težav, ki ovirajo uporabo 
najbolj primernih in najbolj racionalnih zaposlitev za delovno organizacijo in 
delavca. Komisija je bila mnenja, da je do predloga za ureditev odprtih vprašanj 
z republiškim zakonom prišlo razmeroma pozno, saj je novela temeljnega 
zakona v svojem 38. členu predvidevala izdajo republiških predpisov najkasneje 
v treh mesecih po uveljavitvi novele (to je do 16. avgusta 1969), da ne bi prišlo 
do motenj v praktičnem izvajanju predpisov o delovnih razmerjih. 

V prazpravi o predlaganih načelih bodoče zakonske ureditve je bila pri 
4. točki načel na šesti strani izražena splošna pripomba, da iz predloženega 
besedila ni dovolj jasno razviden odnos do določbe 44. člena temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih. Po navedeni določbi se z republiškim predpisom na- 
tančneje določijo primeri, v katerih je mogoče vpeljati in odrediti delo, daljše 
od polnega delovnega časa ter pogoji, pod katerimi je mogoče to storiti. 
V besedilu četrte točke pa niso zajeti vsi splošni primeri in pogoji iz omenjene 
določbe zveznega zakona, temveč je podrobno urejenih le nekaj dodatnih 
pogojev, ne da bi bilo pojasnjeno, ali so splošni primeri in pogoji iz zveznega 
zakona pri tem vključeni ali izključeni oziroma ah se smatra, da so sicer podani 
in upoštevani brez podrobnejšega urejanja v republiškem predpisu. Ta odnos 
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do zveznega zakona bo treba v nadaljnjih fazah priprave zakona jasneje 
opredeliti. 

Nadaljnja pripomba k 4. točki pa se je nanašala na predvideno omejitev 
trajanja dela prek polnega delovnega časa na največ 12 ur na teden. Ugo- 
tovljeno je bilo, da v praksi lahko izjemoma pride do nujnih primerov, ko je 
treba delati več dni zapored prek polnega delovnega časa oziroma več kot 
12 ur v tistem tednu, v katerem pride do takih izjemnih okoliščin. Zato taka 
časovna omejitev ni primerna, hkrati pa tudi lahko v konkretnem primeru 
pride v nasprotje s splošnim pogojem iz zveznega zakona, po katerem sme delo 
prek polnega delovnega časa trajati toliko časa, kolikor je nujno potrebno, 
da se odvrnejo ali preprečijo škodljive posledice. 

Ob pogojih, ki se omenjajo v 4. točki, je bil izražen tudi predlog, da bi se 
moralo dopustiti delo prek polnega delovnega časa tudi za izvršitev z zakonom 
naloženih nujnih nalog z določenim rokom. 

V razpravi o posameznih načelih je bila dana tudi pripomba k peti alinei 
2. točke. Komisija soglaša s predlagateljem, da se 1. točka načel in določba 43. a 
člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih ne uporabljata za zaposlovanje 
delavcev pri pomožnih delih, ki ne zahtevajo posebnega znanja (pazniki, 
biljeterji, vratarji, čuvaji, spremljevalci, kurirji, snažilke ipd.) Smatra pa, da 
je primerneje, če se ne navaja posebej, da se pri takih pomožnih delih terja 
vestnost, pazljivost in. natančnost, ker so to splošne zahteve vsakega dela. Zato 
zadostuje, če zakon uveljavi načelo, da se za to vrsto delavcev ne zahteva 
»posebnega strokovnega znanja«. 

St.: 11-9/70 
Ljubljana, 12. 2. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
24. februarja 1970 obravnavala vprašanje odborov za družbenoekonomske 
odnose republiškega in gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije v zvezi 
z novehranim 138. členom temeljnega zakona o delovnih razmerjih v okviru 
predloga za izdajo zakona o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim časom, 
o uvedbi dela prek polnega delovnega časa in o opravljanju dela, ki se ne 
šteje za delovno razmerje. 

Komisija je v zvezi z vprašanjem, ki sta ga omenjena odbora naslovila 
nanjo, ugotovila, da je smisel besedila noveliranega 138. člena temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih (»več kot 30 dni v posameznem koledarskem letu«) 
resnično nejasen in tako iz te določbe kot tudi primerjav z ostalim zakonskim 
besedilom ni mogoče zanesljivo sklepati o tem, ali je omejitev do 30 dni mogoče 
razumeti tako, da se upošteva dan kot 24 ur (= 720 ur), ali po 7 ur na 42-urni 
delovni teden ali v kakšnem drugačnem razmerju. Po vseh dosegljivih podatkih 
to vprašanje doslej še ni bilo ustrezno pojasnjeno. 

Kolikor se izkaže, da tako ali drugačno tolmačenje omenjene omejitve 
zveznega zakona lahko vpliva na rešitve v predlaganem republiškem zakonu, 
je treba pravilni smisel te določbe zveznega zakona ugotoviti pri pristojnih 
zveznih organih — eventualno tudi predlagati obvezno razlago zveznega zakona. 
Zakonodajno-pravna komisija, na katero je bilo vprašanje odborov naslovljeno, 
pa v takem položaju ne more dati zanesljive razlage zveznega zakona. 
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Sicer pa je komisija menila, da je potrebno v republiškem zakonu precizirati 
le posamezne izjeme oziroma opredeliti tiste posamezne panoge in dejavnosti, 
pri katerih se taka časovna omejitev civilnopravnega pogodbenega razmerja 
lahko uredi kako drugače, glede česar je itak dano pooblastilo republikam v 
prvem odstavku noveliranega 138. člena temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih. 

St.: 11-9/70 
Ljubljana, 25. 2. 1970 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu 

Na podlagi prvega odstavka 248. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
predlagamo, da se izda zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešer- 
novem skladu. 

I. 

Razlogi za izdajo zakona 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je dne 2. julija 1960 
razpravljal o zaključnem računu za leto 1968 in finančnem načrtu za leto 1969 
Prešernovega sklada ter o delu in politiki upravnega odbora sklada. Na tej 
seji je odbor obravnaval tudi predlog za dopolnitev 5. člena zakona o Prešer- 
novem skladu, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal upravni odbor sklada in 
druge pripombe na zakon ter sprejel iniciativo za spremembo oziroma dopolnitev 
zakona. 

Odbor je ugotovil, da je podeljevanje Prešernovih nagrad za življenjsko delo 
postalo v zadnjih letih pravilo1, čeprav določa zakon o Prešernovem skladu 
(Uradni list SRS, št. 26/61 in 8/65), da se Prešernove nagrade podeljujejo za 
najboljše umetniške stvaritve, objavljene, razstavljene ali izvajane po zadnji 
podelitvi Prešernovih nagrad, izjemoma pa tudi za življenjsko delo. 

Zakonska omejitev za podeljevanje nagrad za življenjsko delo ni potrebna. 
Po prosti presoji upravnega odbora sklada je upravičena nagraditev umetnikov, 
ki so v dolgoletnem delovanju ustvarili vrsto umetniških stvaritev, ki kot 
celota pomeni velik prispevek k zakladnici slovenske umetnosti in nagraditev 
umetnikov za posamezne pomembne umetniške stvaritve. Res je sicer, da je 
posamezne umetniške stvaritve po vsebini težko primerjati z dolgoletnim 
umetniškim delovanjem, vendar pa je obenem lahko skupno to, da so umetniki 
z njimi enakovredno prispevali k razvoju ali obogatitvi slovenske umetnosti. 
Zategadelj zaslužijo tudi enakovredno priznanje in zahvalo družbe. Odprava 
te omejitve bo nadalje omogočila upravnemu odboru, da bo lahko jasno razmejil 
in utemeljil svoje odločitve za podelitev nagrad za ustvarjalni opus in za 
konkretne stvaritve. 

Kvalitetnejšo prosto presojo upravnega odbora za nagraditev najboljših 
posameznih umetniških stvaritev otežkoča določba zakona, po kateri mora 
upravni odbor pri izbiri stvaritev za Prešernovo nagrado upoštevati samo tiste, 
ki so bile objavljene, razstavljene ali izvajane po zadnji podelitvi nagrad; to je 
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v obdobju enega leta. V praksi se lahko primeri, da uspešen umetnik — zaradi 
spleta okolnosti v letu, ki pomeni zanj določen umetniški višek — ne dobi 
nagrade. Da bi upravni odbor ugotovljeno napako popravil, mu dodeli nagrado 
kasneje in to formalno za dosežek, ki ima lahko manjšo umetniško vrednost 
in v primerjavi s prejšnjim dosežkom in morda celo v primerjavi z dosežki 
drugih umetnikov v letu podelitve nagrade. S takšnim dobronamernim po- 
pravkom ene krivice lahko torej nehote povzroči novo in to predvsem zaradi 
togosti zakona. Upoštevati je namreč treba, da je resnično kakovost umetniške 
stvaritve, vredne nacionalnega priznanja, težko oceniti v tako kratkem obdobju, 
zlasti še, če se o njej ni moglo oblikovati javno mnenje, ali pa ga kritika sprva 
ni ugodno sprejela, pa se je kasneje izkazalo, da je bila njena ocena preuranjena. 
Tudi ugoden sprejem ali nagraditev stvaritev v tujini je lahko pomembno 
merilo njene kakovosti. 

Ker lahko vse to vpliva na odločitve upravnega odbora, se bo pripetilo 
vsekakor manj nevšečnosti, če bo imel upravni odbor dalj časa za premislek 
odločitve, ki bo temeljil na bolj sistematičnem in celovitem spremljanju umet- 
niškega dogajanja na Slovenskem. 

Prešernove nagrade imajo poleg priznanja namen pospešiti razvoj umet- 
nosti. Zato bi bilo treba izbor stvaritev za nagraditev vendarle omejiti samo na 
tiste, ki so bile ustvarjene pred dvema ali največ tremi leti. 

II. 

Načela, na katerih naj temelji zakon in vsebina zakona 

Prešernova nagrada se podeljuje: 
— za najboljše umetniške stvaritve, razstavljene ali izvajane v obdobju 

zadnjih dveh leti (treh let); 
— za življenjsko delo izredno pomembnim ustvarjalcem in poustvarjalcem 

določene umetniške zvrsti. 

III. 

Finančne posledice izdaje zakona 

Zakon ne bi za republiko uvedel nobenih novih finančnih obveznosti. 
Število nagrajencev se ne bi povečalo, spremenil bi se le način njihovega izbora. 

Pri oblikovanju sprememb in dopolnitev zakona ni bilo doseženo enotno 
mnenje o naslednjih dveh predlogih: 

1. naj se podeljujejo umetnikom poustvarjalcem (gledališkim igralcem in 
glasbenikom) samo nagrade Prešernovega sklada, Prešernove nagrade pa le 
v primeru, kadar gre za nagraditev njihovega umetniškega opusa; 

2. izdelkov tako imenovanega industrijskega oblikovanja ni mogoče nagra- 
jevati. 

Prvi predlog je bil utemeljen s tem, da posamezne poustvarjene umetniške 
stvaritve nimajo tolikšne teže in takšnih lastnosti kot stvaritve umetnikov 
ustvarjalcev, ki poleg navedenih kvalitetnih prednosti ostanejo trajno v za- 
kladnici slovenske kulture. Odbor se ni odločil za diferencirano nagrajevanje 
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umetniških stvaritev, zlasti še zato ne, ker imajo tuđi posamezne stvaritve 
poustvarjalcev, čeprav so te redke, vse lastnosti vrhunske umetniške izpovedi. 

Posebno vprašanje, ki pa zadeva predvsem politiko upravnega odbora 
sklada, je podeljevanje nagrad za izdelke industrijskega oblikovanja. O nagra- 
jevanju takšnih dosežkov obstaja mnenje, da se s tem ne spreminja samo 
fiziognomija sklada, marveč lahko sklad s takšnim pospeševanj]em pojma 
umetnosti izgublja na svojem ugledu. Poleg tega pa je pospeševanje industrij- 
skega oblikovanja stimulirano neposredno s proizvodnjo in prodajo. S tem, da 
se nagrajevanje izdelkov industrijskega oblikovanja izloči iz Prešernovega 
sklada, pa ni zanikana njegova pomembna vzgojna funkcija in prav tako ne 
potreba po nagrajevanju, vendar naj to poteka iz drugega vira. Za nagrajevanje 
dosežkov na tem področju bi moralo skrbeti predvsem gospodarstvo samo, ker 
ima od te dejavnosti neposredno materialno korist. 

Poleg že omenjene vzgojne funkcije zagovorniki sedanje prakse sklada 
zatrjujejo, da gre tudi pri tej dejavnosti za fenomen umetnosti, predvsem pa za 
njeno posebno estetsko vrednost. S to dejavnostjo se poklicno ukvarjajo celo 
nekateri upodabljajoči umetniki. 

V razpravi o tem vprašanju se je izoblikovalo dokaj enotno stališče, da 
nagrajevanja izdelkov industrijskega oblikovanja v zakonu ni moč izrecno pre- 
povedati niti ne zapovedati. Zakon je jasen: nagrade se podeljujejo za naj- 
boljše umetniške stvaritve ... Torej, če izdelek industrijskega oblikovanja ni 
priznan za umetniško stvaritev, ga ni moč nagraditi. Ali ima izdelek industrij- 
skega oblikovanja lastnosti umetnine, ali pa je cenjen samo zaradi svojih po- 
sebnih estetskih in uporabnih vrednot, sodi v raziskavo umetnostnih kritikov in 
teoretikov. 

St: 022-55/70 
Ljubljana, 26. 1. 1970 

POROČILA 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na seji dne 
19. februarja 1970 obravnaval predlog za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o Prešernovem skladu, ki ga je skupščini predložil odbor 
republiškega zbora za prosveto in kulturo: 

Odbor je ocenil, da so utemeljeni razlogi za spremembo oziroma dopolnitev 
5. člena zakona o Prešernovem skladu, kakršne navaja predlagatelj. Dosedanja 
praksa pri podeljevanju Prešernovih nagrad namreč kaže, da na eni strani ne 
bi bilo umestno še naprej z zakonom opredeljevati nagrade za življenjsko delo 
le kot izjemo, na drugi pa izbor umetniških del, ki bi prišle v poštev za 
nagrado, ne bi bilo treba več omejevati zgolj na tista, ki so bila ustvarjena 
v preteklem letu. 

Do načel, na katerih naj temelji zakon in vsebina zakona, je odbor zavzel 
naslednja stališča: 

Prešernova nagrada naj se podeljuje za najboljše umetniške stvaritve, raz- 
stavljene, izvajane ah objavljene v obdobju zadnjih dveh let. Dve leti sta, po 
mnenju odbora, povsem zadostno obdobje za strokovno kritično presojo umet- 
niške kvalitete posameznih stvaritev, ki bi sodile v izbor za Prešernovo nagrado. 

Nadalje naj se Prešernova nagrada podeljuje za celotno umetniško delo ali 
za krajša umetniška obdobja izredno pomembnim ustvarjalcem in poustvar- 
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jalcem določene umetniške zvrsti. Člani odbora so sodili, da so z opredelitvijo 
nagrade zgolj za življenjsko delo izključeni tisti ustvarjalci, ki umetniško hitreje 
dozore in zato svoj umetniški opus zaključijo že v zgodnji življenjski dobi. 
Podeljevanje Prešernove nagrade po navedenih merilih bi bilo pravičnejše in bi 
omogočalo lažje odločitve upravnega odbora sklada. 

Umetnike poustvarjalce velja enakovredno vrednotiti z umetniki ustvarjalci 
in jim zato v načelu ni mogoče odrekati pravice do Prešernove nagrade. Prav 
umetniki poustvarjalci nemalokrat pripomorejo k umetniški vrednosti posa- 
meznih stvaritev. 

Odbor se ni strinjal z mnenjem, naj bi nagrajevanje izdelkov industrijskega 
oblikovanja izločili iz Prešernovega sklada. Takšnega ustvarjanja ne le ni 
mogoče obravnavati ločeno od ostalega umetniškega oblikovanja, ampak lahko 
stvaritve industrijskih oblikovalcev pomembno pripomorejo k široki popula- 
rizaciji posemeznih umetniških zvrsti ter s tem omogočajo vpliv kulture v 
vsakdanjemu življenju. Vsekakor pa je treba prek statuamih določil Prešer- 
novega sklada vsem industrijskim oblikovalcem omogočiti enakovredno sodelo- 
vanje pri natečaju za Prešernove nagrade. 

Delo samega upravnega odbora Prešernovega sklada naj bi v prihodnje 
potekalo bolj funkcionalno. Zato je potrebno delu strokovnih komisij dati večji 
pomen, z njihovimi odločitvami pa redno seznanjati javnost; to bo zaostrilo 
odgovornost posameznih članov, ki naj bodo praviloma iz vrst najuglednejših 
predstavnikov umetniških dejavnosti. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Nika Kralja. 

St.: 022-55/70 
Ljubljana, 20. 2. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
12. 2. 1970, št. 022-55/70. 

PREDLOG ZAKONA 

o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti pedagoškemu inštitutu 
na univerzo v Ljubljani 

1. člen 

Ustanoviteljske pravice, ki jih ima SR Slovenija nasproti pedagoškemu 
inštitutu v Ljubljani, ki je bil ustanovljen z zakonom o ustanovitvi pedagoškega 
inštituta (Uradni list SRS, št. 10-90/65), se sporazumno prenesejo na univerzo 
v Ljubljani. 

2. člen 

Ko uredi univerza v Ljubljani ustanoviteljsko razmerje do pedagoškega 
inšituta s svojim aktom, preneha veljati zakon o ustanovitvi pedagoškega 
inštituta (Uradni Ust SRS, št. 10-90/65). 

3. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Pedagoški inštitut je bil ustanovljen z zakonom o ustanovitvi pedagoškega 
inštituta (Uradni list SRS, št. 10-90/65) kot znanstveno-raziskovalni zavod na 
področju vzgoje in izobraževanja. Ustanovitelj je bila Skupščina SR Slovenije. 

Z vlogo z dne 25/3-1969, št. 1/3-69, je pedagoški inštitut predlagal priklju- 
čitev k univerzi kot samostojen univerzitetni inštitut. To pobudo je kot hvale- 
vredno ocenil odbor izvršnega sveta za znanost, kulturo in prosveto na seji 
dne 7. 5. 1969, z zamislijo pa se strinja tudi izvršni odbor izobraževalne skupnosti 
SR Slovenije, ki jo je obravnaval na 28. seji dne 20. 6. 1969. 

Sklep o priključitvi pedagoškega inštituta k univerzi v Ljubljani je sprejel 
zbor delovne skupnosti pedagoškega inštituta na 5. seji dne 1. 7. 1969, in sicer 
v tem smislu, da bo pedagoški inštitut tudi v bodoče opravljal fundamentalne 
in aplikativne raziskave kot samostojen univerzitetni pedagoški inštitut. O tem 
je razpravljal tudi univerzitetni pedagoško-znanstveni svet, ki je na 1. seji 
dne 12. 6. 1969 sklenil, da postane pedagoški inštitut univerzitetni inštitut, ki 
naj goji zlasti fundamentalne raziskave na svojem področju, univerzitetni svet 
pa je na seji dne 14. 7. 1969 sklenil sprejeti predlog univerzitetnega pedagoško- 
znanstvenega sveta, da postane pedagoški inštitut univerzitetni inštitut. 

Iz navedenega je razvidno, da pristojni organi soglašajo s priključitvijo 
pedagoškega inštituta k univerzi, kar pomeni prenos ustanoviteljskih pravic 
od SR Slovenije na univerzo v Ljubljani,. Iz tega izhaja potreba po izdaji zakona 
o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti pedagoškemu inštitutu na univerzo 
v Ljubljani, katerega predlog se predlaga. Univerza pa bo morala -na podlagi 
8. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list SRS, št. 9-61/69) izdati akt o 
ureditvi ustanoviteljskega razmerja do pedagoškega inštituta. 

Finančnih posledic zakon ne bo imel. 
Predlaga se skrajšani postopek za izdajo predloženega zakona po 294. do 

297. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 40-309/67). 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 10. februarja 
1970 obravnaval predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti 
pedagoškemu inštitutu na univerzo v Ljubljani, ki ga je predložil Skupščini 
SR Slovenije njen izvršni svet. 

Odbor ni imel pripomb k predlogu izvršnega sveta, naj Skupščina SR Slo- 
venije obravnava predloženi predlog zakona po skrajšanem postopku kot za- 
konski predlog, zlasti še, ker se s prenosom ustanoviteljskih pravic strinjajo vse 
prizadete institucije. 

Odbor k predlogu zakona ni imel pripomb. 
Predstavniki delovne skupnosti pedagoškega inštituta so seznanili odbor 

s temeljnimi stališči, ki vodijo delovno skupnost pedagoškega inštituta pri 
prizadevanjih za priključitev k univerzi v Ljubljani. Ta potreba je vzniknila iz 
prizadevanja po ustvarjalnem prilagajanju pedagoškega znanstveno-razisko- 
valnega dela ustrezni raziskovalni ravni in živim družbenim potrebam na 
področju vzgoje in izobraževanja. Pedagoški inštitut bo mogel učinkoviteje 
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opravljati svoje naloge v zadosti stabilnem organizacijskem okviru, ki ne bo 
pomenil zgolj formalno priključitev k univerzi. Inštitut naj ima status, po 
katerem bo imel svoje organe upravljanja, ki bodo skrbeli za izdelavo in uresni- 
čitev delovnega in finančnega načrta. Pedagoški inštitut naj ostane še nadalje 
pravna oseba z vsemi iz statusa pripadajočimi pravicami in dolžnostmi v okviru 
univerze v Ljubljani. 

Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Ceneta 
Matičiča. 

St.: 022-64/70 
Ljubljana, 11. 2. 1970 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 25. februarja 
1970 sprejel v zvezi s predlogom zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic 
nasproti pedagoškemu inštitutu na univerzo v Ljubljani naslednji predlog 
priporočila: 

Pedagoški inštitut predloži republiškemu zboru do konca leta 1970: 
— program kadrovskega in materialnega razvoja inštituta za ustrezno 

opravljanje znanstveno raziskovalnega dela, ki je potrebno za kvalitetno re- 
ševanje tekočih in dolgoročnih nalog na področju vzgoje in izobraževanja kot 
edina takšna ustanova na Slovenskem; 

— dolgoročno usmeritev dela inštituta, ki bo upoštevala ustrezen odnos 
med aplikativnimi in fundamentalnima raziskavami; 

— konkreten načrt znanstveno-raziskovalnega dela inštituta za reševanje 
najbolj perečih vprašanj in nalog pedagoške teorije in prakse. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme priporočila v predloženem 
besedilu. 

St.: 022-64/70 
Ljubljana, 25. 2. 1970 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji 
dne 11. februarja 1970 obravnaval predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih 
pravic nasproti pedagoškemu inštitutu na univerzo v Ljubljani, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Odbor je soglašal s predlogom izvršnega sveta, da obravnava skupščina 
predloženi predlog zakona po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. 

V načelni obravnavi zakonskega predloga se je odbor strinjal s priključitvijo 
pedagoškega inštituta k univerzi v Ljubljani, saj je bila takšna težnja izražena 
že ob sami ustanovitvi te institucije. S priključitvijo se bodo smotrno povezale 
raziskovalne kapacitete, kar bo v prid učinkovitosti znanstveno-raziskovalnega 
dela na področju pedagoških ved. Hkrati bo imel okrepljeni pedagoški inštitut 
tudi večje možnosti za povezovanje interdisciplinarno in teamsko zasnovanih 
raziskav na področju vzgoje in izobraževanja. 

S priključitvijo pedagoškega inštituta k univerzi se seveda nikakor ne bo 
mogoče odreči eni osnovnih motivacij, ki je tudi narekovala ustanovitev inšti- 
tuta, tb je z apHkativnimi raziskavami razreševati konkretno problematiko 
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vsakdanje pedagoške prakse kot tudi aktivno sodelovati pri oblikovanju 
sodobnega in učinkovitega izobraževalnega sistema. Zato naj bi pedagoški 
inštitut še vnaprej opravljal iste naloge, kot so mu bile postavljene ob usta- 
novitvi, kar naj bi našlo odraz tudi v samem besedilu predloženega zakona. 

Izhajajoč iz tega, je odbor v podrobni obravnavi besedila zakonskega 
predloga soglasno sprejel naslednji amandma: 

Prvi člen predloga zakona se dopolni tako, da se na koncu stavka pika 
nadomesti z vejico ter doda besedilo: 

»s tem da naloge pedagoškega inštituta ostanejo nespremenjene.« 
Odbor je podprl mišljenje, naj bi pedagoški inštitut tudi v prihodnje 

pridobival finančna sredstva po pogodbah od svojega poglavitnega dosedanjega 
financerja, to je republiške izobraževalne skupnosti. 

Odbor predlaga zboru, da predlog zakona vključno z amandmajem odbora 
sprejme. 

Za poročevalko na seji zbora je odbor določil poslanko Lojzko Gostenčnik- 
Zmavc. 

St.: 022-64/70 
Ljubljana, 12. 2. 1970 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji 
dne 25. februarja 1970 ponovno obravnaval svoj amandma k 1. členu predloga 
zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti pedagoškemu inštitutu na 
univerzo v Ljubljani, ki ga je sprejel na 9. seji dne 11. 2. 1970. Upoštevajoč 
pri tem tudi stališče zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, 
izraženo v dodatnem poročilu k predlogu zakona z dne 24. 2. 1970, naj bi 
univerza v statutarni določbi sporazumno z republiško skupščino kot dosedanjim 
ustanoviteljem in samim pedagoškim inštitutom opredelila njegove naloge, je 
odbor ocenil, da predloženo dopolnitev 1. člena zakonskega predloga ni nujna 
in soglasno sklenil, da amandma umakne. 

Hkrati s tem pa odbor predlaga, da prosvetno-kulturni zbor sprejme v zvezi 
s predlogom zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti pedagoškemu 
inštitutu na univerzo v Ljubljani, ta predlog priporočila: 

Pedagoški inštitut predloži prosvetno-kulturnemu zboru do konca leta 1970: 
— program kadrovskega in materialnega razvoja inštituta za ustrezno oprav- 

ljanje znanstveno-raziskovalnega dela, ki je potrebno za kvalitetno reševanje 
tekočih in dolgoročnih nalog na področju vzgoje in izobraževanja kot edina 
takšna ustanova na Slovenskem; 

— dolgoročno usmeritev dela inštituta, ki bo upoštevala ustrezen odnos 
med aplikativnimi in fundamentalnimi raziskavami; 

— konkreten načrt znanstveno raziskovalnega dela inštituta za reševanje 
najbolj perečih vprašanj in nalog pedagoške teorije in prakse. 

Odbor predlaga prosvetno-kulturnemu zboru, da sprejme predlog pripo- 
ročila v predloženem besedilu. 

St.: 022-64/70 
Ljubljana, 25. 2. 1970 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SB Slovenije je na svoji 18. seji 
dne 11. februarja 1970 obravnavala predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih 
pravic nasproti pedagoškemu inštitutu na univerzo v Ljubljani, ki ga je pred- 
ložil izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi so se nekateri člani komisije zavzemali za to, da se 
besedilo 2. člena spremeni tako, da se precizira točen datum prenehanja 
veljavnosti zakona o ustanovitvi pedagoškega inštituta oziroma rok, do katerega 
naj univerza v Ljubljani dokončno uredi ustanoviteljsko razmerje do pedago- 
škega inštituta s svojim aktom. Tako ureditev so nekateri člani komisije 
utemeljevali s tem, da univerza v Ljubljani po drugem odstavku 8. člena 
zakona o visokem šolstvu (Uradni list SRS, št. 9/69) lahko ustanovi tak ustrezen 
zavod le s statutom oziroma s statutarno odločbo, ki jo pa po drugem odstavku 
7. člena istega zakona predloži v potrditev Skupščini SR Slovenije in je zato 
primemo, da se ta postopek opravi v določenem roku. 

Po večinskem mnenju komisije pa sprememba v navedenem smislu ni po- 
trebna oziroma ni potrebno vezanje ureditve ustanoviteljskega razmerja do 
pedagoškega inštituta na določen rok, ker bo univerza v Ljubljani kot ustano- 
vitelj tako razmerje do pedagoškega inštituta itak uredila po postopku kot 
ga predvideva citirani zakon o visokem šolstvu. Iz tega razloga je večina članov 
komisije smatrala, da je določba 2. člena v predlogu obravnavanega zakona 
ustrezna in da jo ni potrebno spreminjati. 

V konkretni obravnavi posameznih členov predloga zakona pa komisija 
ni imela nobenih predlogov za spremembe in dopolnitve. 

St: 022-64/70 
Ljubljana, 11. 2. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 19. seji 
dne 24. februarja 1970 obravnavala amandma odbora za vzgojo in izobraževanje 
prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije k 1. členu predloga zakona 
o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti pedagoškemu inštitutu na univerzo 
v Ljubljani. 

Komisija ne soglaša z amandmajem omenjenega odbora — da se 1. člen 
predloga zakona dopolni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico 
ter doda besedilo: »s tem, da naloge pedagoškega inštituta ostanejo nespre- 
menjene.« 

Pri tem komisija izhaja iz določbe 2. člena predloga zakona, da uredi 
univerza v Ljubljani ustanoviteljsko razmerje do pedagoškega inštituta s svojim 
aktom — po drugem odstavku 8. člena zakona o visokem šolstvu je to statutarna 
odločba. V tej statuarni odločbi pa bi univerza sporazumno s SR Slovenijo kot 
dosedanjim ustanoviteljem in samim pedagoškim inštitutom opredelila njegove^ 
naloge. 

Po izjavi predstavnika republiškega sekretariata za prosveto in kulturo 
bodo naloge pedagoškega inštituta v tem ustanovitvenem aktu ostale v istem 
obsegu, kot so opredeljene v obstoječem zakonu o ustanovitvi pedagoškega 
inštituta, to je z upoštevanjem tako fundamentalnih kot tudi aplikativnih 
raziskav in je bojazen omenjenega odbora, da aplikativne raziskave ne bi bile 
zagotovljene v nalogah pedagoškega inštituta, kar odraža tudi njegov amandma, 
odveč. S tem se je strinjal sam pedagoški inštitut. 
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Ce bi bil amandma odbona sprejet, bi lahko kasneje nastalo vprašanje 
morebitne spremembe tega zakona, kolikor bi univerza v Ljubljani kot novi 
ustanovitelj zahtevala bodisi dopolnitev obsega nalog pedagoškega inštituta, od 
česar ima kot ustanovitelj vse pravice, bodisi, se sploh odreka ustanoviteljstvu 
nad pedagoškim inštitutom, ker se od nje zahteva, da te naloge ostanejo 
nespremenjene. Ta amandma tudi ni sprejemljiv iz razloga, ker bo Skupščina 
SR Slovenije itak po drugem odstavku 7. člena zakona o visokem šolstvu 
opravila postopek potrjevanja statutarne odločbe univerze, kar velja tudi za 
vse morebitne njene spremembe oziroma spremembe statuta in bo s tem 
zagotovljen nadzor skupščine, ali je univerza v Ljubljani upoštevala pri obsegu 
nalog pedagoškega inštituta tudi aplikativne raziskave ali ne. Tako potrjevanje 
je torej diskrecijska pravica Skupščine SR Slovenije, katero ji daje citirani 
zakon. 

St.: 022-64/70 
Ljubljana, 24. 2. 1970 

OSNUTEK ZAKONA 

o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije 

1. člen 

Pedagoški svet SR Slovenije, ki je bil ustanovljen z zakonom o pedagoškem 
svetu SR Slovenije (Uradni Ust SRS, št. 10-89/65), se odpravi. 

2. člen 

Naloge pedagoškega sveta SR Slovenije, ki so določene v 22. členu zakona 
o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 9-51/68 in št, 14-108/69 ter v drugem in tret- 
jem odstavku 17. člena zakona o srednjem šolstvu (Uradni list SRS, štt. 
18-138/67), prevzame strokovni svet zavoda za šolstvo SR Slovenije (prvi 
odstavek 8. člena zakona o pedagoški službi, Uradni list SRS, št. 14-109/69). 

3. člen 

Strokovni svet zavoda za šolstvo SR Slovenije določi postopek za pred- 
pisovanje predmetnikov in učnih načrtov oziroma osnov predmetnikov in osnov 
učnih načrtov. 

4. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
1. zakon o pedagoškem svetu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 10-89/65); 
2. v zakonu o organizaciji republiške uprave SR Slovenije (Uradni list SRS, 

št. 14-150/65) tiste določbe 7. člena in drugega odstavka 13. člena, ki se nanašajo 
na pedagoški svet SR Slovenije, ter določbe 23. člena; 

3. sklep o imenovanju predsednika in članov pedagoškega sveta SR Slo- 
venije (Uradni list SRS, št. 14-158/65). 

5. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Posamezni organi Skupščine SR Slovenije so v letu 1968 večkrat razprav- 
ljali o funkcijah organov, ki so pristojni za področje vzgoje in izobraževanja. 
O tem so razpravljali tudi letos, ko so obravnavali vlogo in naloge pedagoške 
službe. Menili so, da bi bilo treba preučiti potrebo po obstoju pedagoškega 
sveta SR Slovenije kot posebnega organa, ki deluje na področju vzgoje in 
izobraževanja poleg republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, izobra- 
ževalne skupnosti SRS in novega zavoda za šolstvo SRS, ki je pristojen za 
pedagoško službo, razen tega pa je dolžan izdelovati in preučevati predmetnike 
in učne načrte za osnovne in srednje šole. Izražen je bil pomislek glede funkcije 
pedagoškega sveta. 

Pedagoški svet SR Slovenije ima predsednika in 14 članov, katere imenuje 
Skupščina SR Slovenije izmed strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vzgojo in 
izobraževanjem, ter izmed drugih družbenih delavcev. Pedagoški svet dela na 
sejah in v komisijah. Njegova naloga je, da na predlog za šolstvo pristojnega 
republiškega upravnega organa določi predmetnik in učni načrt za osnovno 
šolo in za gimnazijo in osnove predmetnikov in osnove učnih načrtov za druge 
srednje šole. Pred svojo odločitvijo mora poslati predmetnik in učni načrt 
oziroma osnove predmetnikov in osnove učnih načrtov na vpogled prosvetno- 
kultumemu zboru Skupščine SRS. Ta način določanja predmetnikov in učnih 
načrtov se je v praksi izkazal kot neustrezen. Pedagoški svet se je namreč pri 
svojem delu in odločitvah opiral na mnenje svojih komisij, katere je imenoval 
za posamezne učne predmete oziroma za posamelzna vzgojnoizobraževalna 
področja. 

Pri določanju osnov predmetnikov in osnov učnih načrtov za srednje 
(strokovne) šole pa pedagoški svet ni imenoval strokovnih komisij iz naslednjih 
razlogov: 

— zaradi velikega števila in raznovrstnosti srednjih šol bi bil tak način 
dela pri določanju osnov zelo dolgotrajen; 

— če bi pedagoški svet za ta vzgojnoizobraževalna področja imenoval 
strokovne komisije, bi moral v zelo pogostih primerih izbrati za člane teh 
komisij strokovnjake zavoda za šolstvo SR Slovenije, ki so sodelovali pri 
sestavljanju osnutkov osnov predmetnikov in osnov učnih načrtov za srednje 
strokovne šole v okviru zavoda za šolstvo SR Slovenije; na ta način pa bi se 
delo podvojilo. Ker pa je moral pedagoški svet v skladu z zakonom o srednjem 
šolstvu hitro sprejemati osnove predmetnikov in osnove učnih načrtov, da bi 
srednjim šolam lahko omogočil uskladitev njihovega vzgojnoizobraževalnega 
dela z družbenimi potrebami, se je pri svojih odločitvah oprl na osnutek osnov, 
ki jih je pripravil zavod za šolstvo SR Slovenije; zato je bilo delo in odločanje 
pedagoškega sveta v teh primerih zgolj formalistično. 

Zelo velika ovira pri delu pedagoškega sveta je določba, ki jo vsebuje 
zakon o pedagoškem svetu SR Slovenije (Uradni Ust SRS, št. 10-89/65), namreč, 
da mora pedagoški svet pred odločitvijo poslati predmetnik in učni načrt 
oziroma osnove predmetnika in učnega načrta na vpogled prosvetno-kulturnemu 
zboru Skupščine SR Slovenije. Prosvetno-kulturni zbor je obravnaval le pred- 
metnik in učni načrt za osnovno šolo, osnov predmetnikov in osnov učnih 
načrtov pa ni obravnaval zaradi tega, ker je praktično nemogoče, da bi tako 
politično telo lahko obravnavalo osnove predmetnikov in osnove učnih načrtov 
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ter spremembe teh osnov za okoli 120 različnih strok. Zato je pri določanju 
osnov predmetnikov in osnov učnih načrtov za srednje šole nastal zastoj, 
ki ovira vzgojnoizobraževalno delo teh šol. 

Izkušnje štiriletnega dela pedagoškega sveta dokazujejo, da ta organ zaradi 
svojega sestava in načina dela ne more uspešno opravljati nalog, ki mu jih daje 
zakon. Pedagoški svet torej ne more ocenjevati ustreznosti predloženih pred- 
metnikov in učnih načrtov s pedagoškega, strokovnega in metodološkega vidika. 
Prav tako ne more določati družbenih izhodišč, ki jih je treba upoštevati pri 
sestavljanju in sprejemanju učnih načrtov, ker je to naloga, ki presega njegove 
pristojnosti. Zlasti pa ne more meritorno presojati ustreznosti osnov pred- 
metnikov in osnov učnih načrtov za strokovne šole, ki morajo temeljiti na 
nomenklaturi in profilih poklicev. Zaradi izredne raznolikosti strokovnih šol 
pedagoški svet ne more ocenjevati, v kakšni meri ustrezajo predložene osnove 
predmetnikov in učnih načrtov zahtevam gospodarstva in družbenih služb, ki 
se izražajo prav v nomenklaturi in profilih poklicev. Ce bi hotel pedagoški svet 
opraviti to nalogo, bi moral oblikovati zelo veliko število strokovnih komisij, 
kar bi imelo za posledico izredno počasno sprejemanje predmetnikov in učnih 
načrtov. 

Letos je Skupščina SR Slovenije sprejela zakon o pedagoški službi (Uradni 
list SRS, št. 14-109/69). S tem zakonom je bil ustanovljen zavod za šolstvo 
SR Slovenije kot republiški organ po 49. členu zakona o republiški upravi SR 
Slovenije. Poleg drugih nalog pripravlja zavod v sodelovanju s pedagoškim 
inštitutom, ustreznimi zavodi in organizacijami, skupnostmi šol ter strokovnjaki 
tudi osnutke predmetnikov in učnih načrtov. Zavod ima tudi strokovni svet, 
ki ga sestavljajo priznani strokovnjaki iz ustreznih znanstveno-raziskovalnih 
zavodov, iz šolske in iz drugih družbenih služb ter iz gospodarstva. Po svojem 
položaju so člani strokovnega sveta tudi direktor zavoda in vodje organiza- 
cijskih enot zavoda. Predsednika in člane sveta zavoda imenuje izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Ta svet naj bi prevzel naloge, pedagoškega sveta s tem, 
da si postopek za predpisovanje predmetnikov in učnih načrtov oziroma osnov 
predmetnikov in osnov učnih načrtov določi sam. Tak način določanja pred- 
metnikov in učnih načrtov oziroma osnov predmetnikov in osnov učnih 
načrtov zagotavlja temeljitejšo preučitev in hitrejše reševanje, zlasti pa zago- 
tavlja naglo usklajevanje predmetnikov in učnih načrtov z zahtevami razvoja 
vzgojnoizobraževalnega procesa v osnovnih in srednjih šolah. 

Iz navedenih razlogov predlagamo, da se pedagoški svet SR Slovenije 
odpravi in da njegove funkcije prevzame strokovni svet zavoda za šolstvo 
SR Slovenije, kakor je predvideno v predloženem osnutku zakona o odpravi 
pedagoškega sveta SR Slovenije. 

Predlagamo skrajšani postopek za sprejetje tega zakona, ker je že aprila 
1969 potekla mandatna doba dosedanjemu pedagoškemu svetu in bi Skupščina 
SRS morala imenovati novega, da bi bilo mogoče uresničevati program spreje- 
manja novih predmetnikov in učnih načrtov. Pobuda za preučitev smotrnosti 
sedanjega postopka potrjevanja predmetnikov in učnih načrtov je bila dana 
v Skupščini SRS, ko je bilo v razpravi ob gradivu o racionalizaciji na področju 
vzgoje in izobraževanja poudarjeno, da je nujno treba proučiti upravičenost 
nadaljnjega obstoja organa, kakršen je pedagoški svet. Naloge pedagoškega 
sveta bi lahko s pridom opravljal strokovni svet zavoda za šolstvo SR Slovenije, 
ker je že itak naloga zavoda, da pripravlja predmetnike in učne načrte. Zato 
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bi bilo smotrno, da bi jih potrjeval ta strokovni organ. Tako bi bilo združeno 
preučevanje izdelave in sprejemanja predmetnikov in učnih načrtov na enem 
mestu. 

POROČILA 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji 
dne 11. februarja 1970 obravnaval osnutek zakona o odpravi pedagoškega sveta 
SR Slovenije, ki ga je predložil v obravnavo izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Odbor je soglašal s predlogom izvršnega sveta, da skupščina obravnava 
zakon po skrajšanem postopku kot zakonski osnutek. 

Odbor je izčrpno in vsestransko ocenil predlog, da se odpravi sedanji 
pedagoški svet, njegove naloge pa prenesejo na strokovni svet zavoda za šolstvo 
SR Slovenije, tako da bi le-ta določil postopek za predpisovanje predmetnikov 
in učnih načrtov oziroma za predpisovanje njihovih osnov. Utemeljitev za 
odpravo pedagoškega sveta SR Slovenije, kot izhaja iz obrazložitve in kakršna 
je bila dana na odborovi seji, odbor ni prepričala o tem, da je zgolj sedanji 
status pedagoškega sveta vzrok za njegovo neučinkovito delovanje. Neuspešnosti 
v delu pedagoškega sveta sta, po mnenju odbora, kriva predvsem njegov 
sestav in način dela, kot ga opredeljuje zakon o pedagoškem svetu SR Slovenije. 

Nadalje je odbor menil, da ni primerno dosedanjih nalog pedagoškega 
sveta naložiti strokovnemu svetu zavoda za šolstvo SR Slovenije, ki poleg tega 
da opravlja vrsto drugih dolžnosti, po svojem sestavu, določenem z zakonom 
o pedagoški službi, ne more zadovoljivo opravljati izredno pomembnih in 
odgovornih nalog v zvezi s političnim in strokovnim ocenjevanjem predmetnikov 
in učnih načrtov osnovne šole in srednjega šolstva. V celotnem oblikovanju, od 
priprav do končne ocene predmetnika in učnih načrtov, bi morali v večji meri 
zagotoviti aktivno sodelovanje znanstvenih institucij, kot so pedagoški inštitut, 
katedra za pedagogiko pri univerzi v Ljubljani kot tudi pedagoških akademij 
ter najvidnejših in najuspešnejših učiteljev praktikov. 

Glede na to odbor predlaga zboru, da osnutek zakona o odpravi pedagoškega 
sveta SR Slovenije vrne predlagatelju, s tem da ta ponovno oceni, če ie odprava 
pedagoškega sveta resnično utemeljena, ali pa kaže le spremeniti zakon o pe- 
dagoškem svetu, tako da bo z ustreznejšim sestavom in prožnejšim delovanjem 
lahko opravljal z zakonom postavljene naloge. Predlagatelj naj poleg tega prouči 
tudi možnost, ali bi naloge pedagoškega sveta lahko opravljal vsekakor ustrez- 
neje sestavljen strokovni svet zavoda za šolstvo SR Slovenije oziroma njegovo 
posebno telo, pri čemer pa mora biti zagotovljeno sodelovanje pedagoškega 
inštituta in drugih institucij s področja pedagoške teorije in prakse. 

Za svojo poročevalko na seji zbora je odbor določil poslanko Lojzko 
Gostenčnik-Zmavc. 

St.: 022-66/70 
Ljubljana, 12. 2. 1970 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo z dne 11. 2. 
1970, št. 022-66/70. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
12. 2. 1970, št. 022-66/70. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili 

I. Razlogi za izdajo zakona 

Cestni prevoz z motornimi vozili je urejen s temeljnim zakonom o organi- 
zaciji prevoza z motornimi vozili v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 
53/62, 9/65, prečiščeno besedilo 27/65 ter spremembe in dopolnitve 30/68). 
Temeljni zakon ne ureja vseh zadev s tega področja in prepušča republikam, da 
s svojimi predpisi podrobneje uredijo to pravno materijo. 

V SR Sloveniji doslej nismo sprejeli republiškega zakona, ki bi kompleksno 
rešil vsa odprta vprašanja. Sprejet je bil le zakon o opravljanju javnega 
prevoza z motornimi vozili v lasti zasebnikov (Uradni list SRS, št. 7/64), kateri 
pa je s sprejeto novelo temeljnega zakona julija 1968 v dobršni meri izgubil 
svojo veljavnost. 

Kljub navedenemu pa v SR Sloveniji že dalj časa tečejo priprave za izdajo 
tega republiškega zakona. Izdajo tega zakona narekuje potreba po podrobnejši 
ureditvi vseh tistih vprašanj, ki jih temeljni zakon ureja le načelno aLi izrecno 
napotuje na rešitev z republiškimi predpisi, ali pa jih sploh ne rešuje. To so 
predvsem vprašanja pristojnost za reševanje posameznih vprašanj s področja 
javnega, režijskega in zasebnega potniškega in tovornega prometa, vloga in delo 
republiških in občinskih upravnih organov, gospodarske zbornice in drugih 
asociacij pri urejanju teh vprašanj, določitev in pristojnosti inšpekcijskih služb 
in končno določitev prekrškov in kazni za njih, ki izvirajo iz rešitev republi- 
škega zakona. 

Vsa navedena materija je že bila razmeroma temeljito obravnavana v za- 
četku leta 1968 tako v okviru republiškega sekretariata za gospodarstvo, kakor 
tudi v odborih republiške skupščine in kot predlog za izdajo zakona tudi na 
31. seji izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Spričo okolnosti pa, da je 
novela temeljnega zakona julija 1968 bistveno posegla v urejanje zadev, ki so 
bile dotlej v izključni pristojnosti republik, takratni predlog za izdajo tega 
zakona ni mogel biti poslan republiški skupščini. Po sprejetju novele temeljnega 
zakona je skupina zveznih poslancev predložila zvezni skupščini nov predlog za 
spremembo temeljnega zakona, s katerim se področje urejanja zasebnega 
prevozništva z motornimi vozili ponovno prenese v pristojnost republik. Vse to 
je zavrlo delo na izdelavi predloga, predloženi predlog pa ponovno obravnava 
ureditev teh vprašanj, ki je pa pogojno vezana na rešitev kot jo bo sprejela 
zvezna skupščina. 

II. Vsebina, načela in finančne posledice predlaganega zakona 

1. Javni prevoz potnikov v linijskem, cestnem prometu 

Z zakonom je potrebno urediti vsa vprašanja javnega prevoza potnikov 
v linijskem cestnem prometu. V to kategorijo spada ureditev rednega avto- 
busnega prometa v republiki, ki naj zajame vse redne linije razen mestnega 
prometa. Urejevanje slednjega naj zakon prenese v pristojnost občin. 
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V dosedanji praksi je bila vseskozi nejasna razmejitev med mestnim in 
medkrajevnim potniškim prometom. Ker to vprašanje z zakonom ni bilo rešeno, 
so ga reševale občine s svojimi odloki. Tako reševanje pa je bilo dokaj neenotno, 
saj so ene občine vpeljevale mestni promet samo v okviru mesta kot urbanistične 
celote, druge pa so pojem mesta raztegnile praktično na področje vse občine 
ali pa celo razglašale medobčinske linije za mestni promet. Taka neenotnost 
je bila često posledica nelojalne konkurence med prevozniki, ker za mestne 
linije ne velja vozni red linijskega cestnega prometa in veljajo druge tarife. 
Posledica takega stanja je tudi, da se uporabljajo vozila mestnega prometa na 
cestah, ki zanje niso primerna, kar ogroža varnost prevoza in povzroča škodo 
na cestah. 

Zaradi navedenega je potrebno, da zakon določi razmejitev med mestnim 
in linijskim cestnim prometom za javni prevoz potnikov. Zakon naj določi, da 
lahko občine vpeljejo mestni promet le na področju, ki ga zajema urbanistična 
zasnova mesta in med naselji, ki neposredno težiio k mestu in njihova od- 
daljenost od mesta ni večja od 10 km. V izjemnih slučajih se lahko uvede mestni 
promet tudi med kraji in občinami, ki zaradi svoje lege in oddaljenosti pred- 
stavljajo zaokroženo urbanistično celoto. V takih izjemnih primerih se lahko 
uvede mestni promet le na osnovi dovoljenja, ki ga izda republiški sekretar za 
gospodarstvo. 

Po temeljnem zakonu je javni prevoz v linijskem cestnem prometu prevoz, 
ki se opravlja na določenih relacijah po vnaprej določenem voznem redu in so 
zanj v tarifi naprej določene cene in drugi prevozni pogoji. Način in postopek 
za uravnavanje voznih redov na območju republike določa republika. Vozni red 
predpisuje prevoznik, ki ga pa mora uskladiti z drugimi prevozniki in med seboj 
uravnati tako kot to najbolj ustreza potnikom. Pri tem morajo prevozniki 
upoštevati predloge prizadetih družbeno-političnih skupnosti in prometno- 
tehnične značilnosti zadevne ceste. 

V Sloveniji je 807 avtobusnih linij, od tega 27 mednarodnih, 94 med- 
republiških in 686 v mejah republike. Od zadnjih je 243 linij na področju 
posamezne občine, 443 linij pa poteka čez področje dveh ah več občin. 

Po temeljnem zakonu je zvezna gospodarska zbornica pooblaščena, da 
predpiše postopek in način usklajevanja voznih redov, izvaja postopek uskla- 
jevanja in registrira vozne rede. Tako je ves postopek glede voznih redov 
prenesen na zvezno gospodarsko zbornico in to za mednarodne in medrepubliške 
linije. V naši republiki še ni predpisov o postopku za določitev voznih redov. 
Uporabljajo se analogna načela pravilnika zvezne gospodarske zbornice iz leta 
1963. V praksi opravlja postopek o usklajevanju republiška gospodarska zbor- 
nica, registracijo voznih redov pa izvaja republiški sekretariat za gospodarstvo. 

Predloženi zakon naj prenese vsa pooblastila tako glede predpisovanja 
načina, kakor tudi izvedbe postopka do registracije voznih redov na republiško 
gospodarsko zbornico. V tem postopku gre za ureditev medsebojnih odnosov 
med prevozniki, ki so člani zbornice. Zategadelj je najuspešneje urejati vsa ta 
vprašanja z dogovori med prevozniki v okviru zbornice in ne s predpisi od 
zunaj. 

Kljub temu, da republiška gospodarska zbornica predpiše način izvedbe 
usklajevanja voznih redov, pa mora republiški zakon le predpisati določena 
načela, ki so obvezna tako za zbornico, kakor tudi za prevoznike. Zakon naj 
naloži prevoznikom obveznost, da morajo določati v voznih redih oddaljenost 
med postajami oziroma postajališči v skladu z daljinarjem, ki ga določi repu- 
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bliski sekretariat za gospodarstvo. Zakon naj določi obveznost prevoznikov, da 
ob sestavljanju voznega reda seznanijo družbeno-politične skupnosti o vseh 
elementih voznega reda in upoštevajo predloge teh skupnosti. V postopku 
usklajevanja voznih redov je obvezno pritegniti k sodelovanju predstavnike 
železnic, pri čemer morajo biti avtobusni vozni redi usklajeni tudi z železniškim 
voznim redom. Predstavniki železnice sodelujejo v postopku enakopravno z 
ostalimi prevozniki, vključno s pravico sprožitve arbitražnega postopka in so- 
delovanja v njem. O spornih zadevah odloča posebna arbitražna komisija pri 
republiški gospodarski zbornici, katera določi tudi način njenega dela. Po 
izvršenem usklajevalnem postopku se vozni red za prevoz potnikov v SR Slo- 
venije vpiše v register pri gospodarski zbornici SR Slovenije. Pri registraciji 
voznega reda mora zbornica upoštevati, ali ima prevoznik, ki predloži vozni red 
v registracijo, vozila, ki ustrezajo predpisanim pogojem za promet na cestah, 
na katere se nanaša vozni red, kot so največji dovoljeni osni pritiski, dimenzije, 
skupna teža vozil in drugi pogoji. Če prevoznik ne razpolaga z ustreznimi 
vozili, zbornica ne sme registrirati voznega reda. Po izvršeni registraciji so 
prevozniki dolžni izdati skupen vozni red za vse registrirane potniške linije 
na področju SR Slovenije. 

2. Postaje in postajališča 

V SR Sloveniji je na vseh javnih cestah ca. 2000 postaj in postajališč za 
linijski cestni prevoz potnikov. Na cestah I. reda je okoli 440 postaj in posta- 
jališč, od katerih jih 85 % ni tehnično urejenih, okoli 98 ,0/o pa jih ni ustrezno 
opremljenih z znaki in voznimi redi. Na drugih cestah je stanje še slabše in se 
avtobusi zaustavljajo na cestnem vozišču in s tem ogrožajo varnost prometa. 
Po temeljnem zakonu morajo biti vse postaje in postajališča opremljena, 
vzdrževana in označena kot to določajo predpisi republike. V Sloveniji ustrez- 
nega predpisa nimamo. 

Ta problematika se delno rešuje v predlogu republiškega zakona o javnih 
cestah in sicer predvsem iz vidika ceste kot infrastrukturne površine. To so 
določila, da morajo biti postaje in postajališča izven cestišča; da so postajališča 
del javne ceste in jih vzdržuje upravljalec ceste, ki lahko predpiše za njihovo 
izkoriščanje posebno pristojbino; da morajo občine prilagoditi postajališča 
zahtevam tega zakona v roku 2 let itd. Predmet zakona o organizaciji cestnega 
prevoza z motornimi vozili pa bo moral glede postaj in postajališč urediti 
vprašanja, ki se nanašajo na odvijanje prometa na njih. Urediti bo moral 
vprašanja označevanja postaj in postajališč, obveznosti izobešanja voznih redov, 
pravic in dolžnosti uporabnikov, kakor tudi upravljalcev postaj in postajališč 
itd. Vendar pa naj bi zakon predpisal le osnovna načela, pravice in dolžnosti, 
konkretizacijo tega pa naj bi prenesel na sekretarja za gospodarstvo, ki, naj 
s posebnim pravilnikom uredi vsa vprašanja tako tista, ki izvirajo iz zakona 
o javnih cestah kot tudi ta iz predlaganega zakona. 

3. Poseben javni redni prevoz potnikov 

Poleg rednega linijskega prevoza potnikov prevažajo prevozniki določene 
kategorije potnikov tudi po posebnem režimu. To so prevozi rezervirani 
izključno za določeno skupino potnikov npr. učencev med domom in šolo, 
delavcev do delovnega mesta itd. Taki prevozi se opravljajo po posebej do- 
govorjeni ceni in času. Ker lahko taki prevozi bistveno ogrožajo redne linijske 
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prevoze, temeljni zakon pa ne ureja odnosov medhnijskimi in posebnimi prevozi, 
je potrebno to snov obdelati z republiškim zakonom. 

Predlagani zakon naj določi, da je poseben redni prevoz potnikov javni 
prevoz skupine vnaprej določenih oseb na določeni razdalji, času, ceni in drugih 
posebnih prevoznih pogojih, pri čemer prevoznik ne sme prevažati drugih 
oseb. Prevoznik je dolžan tak redni prevoz potnikov priglasiti gospodarski 
zbornici SR Slovenije najmanj 15 dni pred roki za usklajevanje voznih redov. 
Zbornica o taki priglasitvi obvesti vse prevoznike. 

4. Opravljanje javnega prevoza po občanih 

Temeljni zakon je pred novelo julija 1968 pooblaščal republike, da pred- 
pišejo, v katerih primerih in pod katerimi pogoji smejo posamezniki opravljati 
javne prevoze. Na tej osnovi je republiški zakon o opravljanju javnega prevoza 
z motornimi vozili v lasti zasebnikov leta 1964 uredil to pravno materijo za 
področje SR Slovenije. 

Ta zakon je določal, da lahko občan opravlja javni prevoz z motornim 
vozilom, če mu izda za to dovoljenje upravni organ pristojen za promet tiste 
občine, v kateri občan stalno biva. Dovoljenje se lahko izda, če prevozniki 
družbenega sektorja ne pokrivajo potreb po prevozih. Upravni organ izda 
dovoljenje po prostem preudarku. Dovoljenje se lahko izda le za eno vozilo 
za prevoz stvari (nosilnost vozila ni bila omejena) ali za prevoz oseb z avto- 
taksijem ali pa za oboje, če je osebno vozilo za to prilagojeno. Izjemoma se 
sme dovoljenje izdati za eno vozilo za prevoz stvari in eno vozilo za prevoz 
oseb. Prevoz je dovoljen na območju občine, kjer občan prebiva in sosednjih 
občin, zunaj tega območja pa le, če se prevoz začne ah pa konča na tem območju. 
Ce občan sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z družbeno pravno osebo, 
lahkto opravlja prevoze zanjo na območju vse republike. Pri opravljanju 
prevozov lahko občan uporablja dopolnilno delo enega delavca, ki je z njim 
v rednem delovnem razmerju s polnim delovnim časom;. Najemanje tuje 
delovne sile za opravljanje prevozov z avto taksi jem ni dovoljeno-. Če prevoznik 
umre, lahko ožji svojci pod določenimi pogoji nadaljujejo s prevozništvom. 
Lastniki motornih vozil, ki nimajo dovoljenja za opravljanje prevozništva, lahko 
ob določenih pogoih in v določenih primerih opravljajo javni prevoz začasno. 

Leta 1968 je bilo v zasebni lasti v SR Sloveniji 4529 tovornih vozil. Izdano 
je bilo 1854 dovoljenj za 1950 tovornih vozil, medtem ko drugi lastniki motornih 
vozil niso zaprosili za dovoljenja. Izdajanje dovoljenj je bilo v pristojnosti 
občinskih upravnih organov, ki često niso upoštevali zakonskih določil. Tako 
niso niti ugotavljali potrebe po tej vrsti dejavnosti na področju občine, niti 
spoštovali določila o številu dovoljenih vozil, ki jih sme uporabljati zasebnik. 
Taka praksa je povzročila širok razmah zasebnega prevozništva in temu reakcijo 
v tej smeri, da se je z zveznim predpisom določila omejitev te dejavnosti. 
Novela temeljnega zakona julija 1968 je to opravila dokaj rigorozno, saj je 
omejila dovoljeno nosilnost vozil na 5 ton, za lastne potrebe pa celo na 2 toni, 
vozila avtotaksijev pa na 5 sedežev. Tako podrobno reševanje te pravne 
materije je povsem zanemarilo pogoje posameznih republik in načelo o pri- 
stojnosti republik za urejanje vseh zadev s področja osebnega dela. Zaradi 
tega je skupina zveznih poslancev pokrenila postopek za spremembo temeljnega 
zakona v cilju, da se podrobno urejanje pogojev dela ponovno prenese v 
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pristojnost republiške zakonodaje. V nadaljevanju navajamo osnove, iz katerih 
bi izhajala določila v predlaganem zakonu: 

a) Javne prevoze oseb in blaga lahko opravlja občan le na področju svoje 
občine, na ostalem področju republike pa le, če prevoz začne ali konča v občini 
stalnega prebivališča. Izjema od tega pravila naj bi se dopustila le, če sklene 
občan delovršno pogodbo z gospodarsko organizacijo gradbene ali komunalne 
dejavnosti tako, da izključno za to organizacijo opravlja razvoz materiala. 

b) Opravljanje prevozniške dejavnosti je osebna pravica občana, ki ni 
prenosljiva. Pri opravljanju te dejavnosti lahko občan zaposli le enega pomož- 
nega delavca, ki pa v nobenem primeru ne sme biti voznik. 

c) Prevozniško dejavnost lahko opravlja občan le z enim vozilom, ki je 
njegova last, pri čemer lahko opravlja prevoz oseb le z vozilom, ki ima poleg 
sedeža voznika največ še osem sedežev. 

d) Opravljanje prevozov je svobodna dejavnost občana, ki mu je to edini 
vir za pridobivanje dohodkov. 

e) Dovoljenje za opravljanje prevozov izda občanu občina, v kateri občan 
s svojo družino stalno prebiva. 

f) Ob izdaji dovoljenja vpiše za promet pristojen upravni organ občine 
prevoznika v poseben register zasebnih prevoznikov in izda občanu overov- 
ljeno knjigo voženj, v katero mora občan zapisovati vse podatke o storitvah, ki 
jih opravlja, naročniku storitev in o ceni storitve. Obrazec registra in knjige 
voženj predpiše republiški sekretar za gospodarstvo. 

5. Inšpekcija cestnega prometa z motornimi vozili 

S temeljnim zakonom so urejene pristojnosti federacije na področju inšpek- 
cije, dočim je potrebno inšpekcijo cestnega prometa v republiki urediti s 
predlaganim zakonom. S tem predpisom je potrebno zagotoviti učinkovitost, 
enotnost in strokovnost inšpekcijske službe. Razmeroma mala teritorialna raz- 
sežnost SR Slovenije in okolnost, da republiški prometni inšpektorat že opravlja 
inšpekcijo cestnega prometa, govorita za to, da se inšpekcija izvaja v republiški 
pristojnosti. Občinski organi naj opravljajo inšpekcijo javnega mestnega pro- 
meta, ki ga po temeljnem zakonu urejajo občinski predpisi. Pri tem pa je 
potrebno v zakonu zagotoviti možnost, da občinski inšpekcijski organ na zahtevo 
republiškega opravi tudi določene inšpekcijske posle in pristojnosti republiškega 
organa. Za izvršitev take inšpekcijske naloge mora seveda zagotoviti sredstva 
republiški inšpektorat. Poleg tega pa je potrebno v zakonu zagotoviti republi- 
škemu inšpektoratu tudi. pravico, da občinskemu organu inšpekcije cestnega 
prometa naroči izvršitev inšpekcijskega opravila in mu tudi določi rok izvršitve. 

Če je za izvršitev posamezne inšpekcijske naloge ali za opravljanje vrste 
nalog inšpekcije cestnega prometa potrebna posebna strokovnost, lahko inšpek- 
cijski organ za izvršitev naloge pooblasti določenega strokovnjaka. Ta ima pri 
izvrševanju teh nalog iste pravice in dolžnosti kot inšpektor cestnega prometa. 

Inšpektor cestnega prometa je lahko diplomiran prometni inženir, pravnik 
ali ekonomist z najmanj dvemi leti delovnih izkušenj ali prometni inženir, 
strojni inženir (prometne smeri), pravnik ali ekonomist z najmanj 5 let delovnih 
izkušenj, ah pa oseba z dovršeno srednjo ekonomsko šolo, srednjo tehnično 
šolo prometne ali strojne smeri z najmanj 8 let delovnih izkušenj. Vse te osebe 
morajo opraviti tudi strokovni izpit za inšpektorja cestnega prometa. 
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Inšpektor cestnega promett mora imeti posebno izkaznico, strokovnjak pa, 
ki opravlja posamezne inšpekcijske, posle pa pooblastilo, ki ga na zahtevo 
prizadetih mora pokazati. Izkaznico ali. pooblastilo izda predstojnik organa za 
inšpekcijo cestnega prometa. 

V predlaganem zakonu bo potrebno tudi določiti pooblastilo inšpektorjev, 
da se jim omogoči učinkovitost izvajanja njihovih nalog. Inšpektor naj ima 
pravico, da ob ugotovitvi nepravilnosti naloži način in rok odprave nepravilnosti 
ali pa z odločbo prepove opravljanje prevozov aH uporabo postaj in postajališč 
za čas, dokler ugotovljena nepravilnost ni odpravljena. 

6. Kazenske določbe 

V poglavju kazenskih določb bo potrebno določiti sankcije za kršitev določb 
predlaganega zakona. Pri tem bo potrebno pri določanju višine kazni za 
zasebne prevoznike stremeti za tem, da se višina teh kazni vsaj približa višinam 
zagroženih kazni za pravne osebe. Potrebno bo-, da se v zakonu te kršitve 
označijo za hujše kršitve predpisa, za katere se lahko izreče denarna kazen 
do višine 10 000 din. 

7. Predhodne in končne določbe 

Posamezne določbe predlaganega zakona ne bodo mogle biti uresničene 
v normalnem času, ki velja za nastop veljavnosti zakona. Za to bo potrebno 
v samem zakonu določiti prehoden rok, v katerem se morajo posamezne zadeve 
in vprašanja uskladiti z določili tega zakona. Zakon naj določi: 

a) Postopek v zvezi z usklajevanjem in registracijo voznih redov za linijski 
cestni prevoz potnikov preide na gospodarsko zbornico SR Slovenije s 1. 1. 1970. 

b) Postaje in postajališča se morajo prilagoditi določbam tega zakona in 
pravilnika, ki ga izda republiški sekretar za gospodarstvo', v rokih, ki jih 
predpiše pravilnik glede na zahtevnost posameznih prilagoditev, najkasneje pa 
v 2 letih. 

c) Določbe glede posebnega javnega rednega prevoza potnikov se uporab- 
ljajo od 1. 1. 1970. 

č) Določbe o opravljanju javnega prevoza po občanih stopijo v veljavo 
v roku 6 mesecev po objavi tega zakona. 

Spredlaganim zakonom o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili 
bo vsa ta pravna materija dokončno obdelana in bo s tem izpopolnjena vrzel, 
ki je doslej povzročala često velike težave. Skupno s predlaganim zakonom 
o javnih cestah pomeni ta zakon zaokroženo rešitev republiških predpisov, ki 
urejajo vprašanja gospodarjenja s cestami in prometa na njih. 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet in odbor za urbanizem ter sta- 
novanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora sta na seji dne 8. ja- 
nuarja 1970 obravnavala predlog za izdajo zakona o organizaciji cestnega 
prevoza z motornimi vozili, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil republiški 
sekretariat za gospodarstvo. 

Odbora sta poleg osnovnega gradiva, ki ga je pripravil republiški sekretariat 
za gospodarstvo, obravnavala tudi mnenja in pripombe, ki so jih odboroma 
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posredovali odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega 
zbora, svet za promet in zveze gospodarske zbornice SR Slovenije, skupščina 
občine Trebnje in zavod SR Slovenije za cene. 

Odbora sta soglašala z razlogi, ki narekujejo izdajo zakona zlasti pa s 
potrebo, da se podrobneje uredijo vprašanja, ki jih temeljni zakon ureja le 
načelno ali pa izrecno napotuje republike, da jih rešijo s svojimi predpisi. Ta 
vprašanja se predvsem nanašajo na ureditev pristojnosti glede javnega, režij- 
skega in zasebnega potniškega in tovornega prometa, vloge in dela republiških 
in občinskih upravnih organov, gospodarske zbornice, določitev pristojnosti 
inšpekcijskih služb in končno določitev prekrškov in kazni, ki jih naj določi 
republiški zakon. 

Pri obravnavi vsebine in načel, na katerih naj temelji ta zakon, so imeli 
člani obeh odborov naslednje pripombe: 

1. Poslanci so podprli predlog gospodarske zbornice, da je treba v javnem 
prevozu potnikov poleg linijskega cestnega prometa in mestnega prometa, ki 
ga urejajo občine, upoštevati in opredeliti tudi novo kategorijo primestnega 
prometa. Predlog je še zlasti umesten, ker bi bilo treba ž zakonom določiti 
obstoj primestnega prometa, zlasti zato, da bi bilo s tem olajšano delo glede 
določitve primestnih linij in uskladitve voznih redov, načinov vožnje na teh 
linijah in opreme vozil, ki so primerna v primestnem prometu. 

Prav tako bi moral ta zakon vsebovati vsaj načelne določbe za ureditev 
mestnega prometa. Mestna oziroma občinska skupščina pa bi z odlokom uredila 
potek in organizacijska vprašanja mestnega prometa. 

2. V naši republiki ni predpisa, ki bi določil, kaj je avtobusna postaja in kaj 
postajališče oziroma kako mora biti opremljena postaja in kako postajališče. 

Glede izgradnje in vzdrževanja postaj in postajališč za linijski cestni 
prevoz potnikov sta se odbora v celoti strinjala z mnenjem odbora za družbeno- 
politični sistem in notranjo politiko, ki pravi, da je nevzdržno, da bi morala 
občina vložiti svoja sredstva v izgradnjo postajališč, ki po izgradnji preidejo 
v osnovno sredstvo tistega, ki postajališče upravlja. Poslanci so se- strinjali 
z mnenjem, da bi morah koristniki cest (avtobusna podjetja) sodelovati pri 
pokrivanju stroškov za vzdrževanje postajališč. 

Glede na to, da bi bilo treba tretirati, postajališče kot sestavni element 
cestišča, pa so bili posamezni mnenja, da je treba vprašanja opreme in vzdrže- 
vanje postaj in postaj ališč urediti ž zakonom o javnih cestah in da ta vprašanja 
ne spadajo v zakon o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili. 

3. Glede posebnega prevoza potnikov na relacijah, kjer se tak prevoz redno 
opravlja (šolske, delavske in druge proge), so poslanci v celoti sprejeli predlog 
SO Trebnje s tem, da se takega prevoza lahko poslužujejo tudi drugi občani, 
če ni na tej progi organiziran javni linijski promet avtobusnih podjetij. 

4. Odbora smatrata, da določbe o opravljanju javnega prevoza po občanih 
ne spadajo v ta zakon, temveč sodijo v materijo, ki obravnava obrtne in druge 
storitve. Pri tem je seveda izvzeti tiste določbe, ki se nanašajo na varnost in 
red cestnega prometa in, ki veljajo tako za gospodarske kot za zasebne pre- 
voznike. 

5. Glede izobrazbe, ki se zahteva za inšpektorje cestnega prometa z mo- 
tornimi vozili, naj se upoštevajo načelna stališča republiškega zbora, ki so bila 
sprejeta v zvezi z zakonskimi predpisi o trgovinski in tehničnih inšpekcijah. 
Pri tem gre zlasti za že sprejeto načelo, da naj bo delovno mesto inšpektorja 
ovrednoteno bodisi z višjo ali visoko izobrazbo, odvisno od zahtevanih pogojev 
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dela. Tako kvalificirano delovno mesto pa naj bo tudi zasedeno s strokovnjaki, 
ki imajo ustrezno izobrazbo. 

6. Poleg navedenih pripomb na vsebino predloga je bilo izraženo mnenje, 
da zadevni predlog za izdajo zakona rešuje predvsem vprašanje glede prevoza 
potnikov, medtem ko vprašanja prometa blaga v cestnem transportu sploh niso 
rešena z republiškimi predpisi. Člani odborov smatrajo, da bi bilo treba urediti 
vsaj tista vprašanja o prevozu blaga v cestnem prometu, ki jih temeljni zakon 
izrecno napo tuje na rešitev z republiškimi predpisi aLi pa jih sploh ne rešuje. 

Odbora smatrata, da je zakon o organizaciji cestnega prevoza z motornimi 
vozili potreben in predlagata republiškemu zboru, da predlog za izdajo zakona 
sprejme. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet je za svojega poročevalca na seji 
republiškega zbora določil poslanca Franca lica. 

St: 34-55/69 
Ljubljana, 9. 1. 1970 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji 
dne 7. januarja 1970 obravnaval predlog za izdajo zakona o organizaciji cestnega 
prevoza z motornimi vozili, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil republiški 
sekretariat za gospodarstvo. Hkrati je odbor obravnaval stališča sveta za promet 
in zveze gospodarske zbornice SR Slovenije, zavoda SR Slovenije za cene ter 
skupščine občine Trebnje k predlogu za izdajo tega zakona. 

Uvodoma je predstavnik predlagatelja obrazložil predlog za izdajo zakona 
in pri tem poudaril, da temeljni zakon o organizaciji prevoza z motornimi vozili 
v cestnem prometu ne ureja vseh zadev s tega področja in da prepušča repu- 
blikam podrobno ureditev nekaterih vprašanj. Med takšna sodijo predvsem 
vprašanja javnega, režijskega in zasebnega prevoza ter vprašanja pristojnosti 
upravnih organov, gospodarske zbornice SR Slovenije in drugih organov in 
združenj pri urejanju teh vprašanj. 

V načelni razpravi je odbor soglašal z razlogi, ki zahtevajo izdajo repu- 
bliškega zakona o organizaciji cestnega prevoza in poudaril, da življenje nujno 
terja rešitev zadev, ki jih vsebuje predlog za izdajo zakona. Hkrati je odbor 
soglasno ugotovil, da vprašanje opravljanja javnega prevoza po občanih nikakor 
ne sodi v snov tega zakona. Glede tega je bilo v razpravi zlasti poudarjeno, da 
kakršnokoli omejevanje pravice do dela ni v skladu z ustavo, ter da je potrebno 
to vprašanje obravnavati v zvezi s predpisi, ki urejajo obrtno in storitveno 
dejavnost oziroma dejavnost občanov s sredstvi v zasebni lasti. 

Pri obravnavi vsebine predloga za izdajo zakona je imel odbor k posa- 
meznim točkam naslednja mnenja in predloge: 

K 1. točki: Odbor opozarja na nujnost zakonske ureditve rednega 
avtobusnega prometa v republiki, ki naj zajame vse redne linije. Urejanje 
mestnega prometa pa naj zakon prenese v pristojnost občin. Glede predloga 
gospodarske zbornice SR Slovenije o uvajanju kategorije primestnega prometa 
odbor ni zavzel stališča, saj predvsem gre za vprašanja položaja prevozniških 
organizacij, vprašanje cen in tarif ter varnosti prometa. Zato je odbor naložil 
republiškemu sekretariatu za gospodarstvo, da pri izdelavi zakonskega osnutka 
upošteva razloge, ki, jih navaja gospodarska zbornica SR Slovenije ter, da 
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skupaj z njo, republiškim sekretariatom za notranje zadeve in zavodom SR 
Slovenije za cene, predloži najustreznejše rešitve. 

K 2. točki : Odbor soglaša z mnenjem, da bi glede postaj in postajališč 
moral zakon o organizaciji cestnega prevoza urediti le vprašanja, ki zadevajo 
odvijanje prometa, vključujoč varnost prometa. Zakon naj bi določil le osnovna 
načela, pravice in dolžnosti, podrobnosti pa naj bi uredili s pravilnikom, ki 
ga izda sekretar za gospodarstvo. 

K 3. točki: Razmerja med linijskim prevozom in prevozom po posebnem 
režimu (posebni javni prevoz) je potrebno urediti, vendar ne pretogo. Odbor 
meni, da ni primerno vztrajati na načelu, da prevoznik po posebnem režimu 
v nobenem primeru ne sme prevažati drugih oseb, ne glede na okoliščine in 
lokalna razmerja. V zvezi s predlogom skupščine občine Trebnje, odbor meni, 
da bi bilo potrebno omogočiti javni prevoz tudi prevoznikom po posebnem 
režimu na razdaljah, kjer se tak prevoz redno opravlja (šolske proge, delavske 
proge) in sicer povsod tam, kjer javna prevozna podjetja za tak prevoz nimajo 
poslovnega interesa. 

K 4. točki : Odbor meni, da vprašanje opravljanja javnega prevoza po< 
občanih ne sodi v snov, ki jo obravnava predlog za izdajo zakona o organizaciji 
cestnega prevoza. Zato predlaga, da se iz tega zakona izvzame, pereča vprašanja 
pa obravnavajo v zvezi s predpisi o obrtnih in storitvenih dejavnosti. 

K 5., 6. in 7. točki odbor ni imel pripomb. 
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru 

Skupščine SR Slovenije, da sprejme predlog za izdajo zakona o organizaciji 
cestnega prevoza z motornimi vozili s predloženimi mnenji in predlogi. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Ivana Ateljška. 

St.: 34-55/69 
Ljubljana, 9. 1. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
23. decembra 1969 obravnavala predlog za izdajo zakona o organizaciji cestnega 
prevoza z motornimi vozili. 

Komisija je v načelu sprejela razloge za izdajo zakona in meni, da je 
zakon o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili potreben zaradi 
ureditve vprašanj, ki na tem področju v republiki še niso urejena ah pa so 
urejena pomanjkljivo oziroma neustrezno. 

Pri obravnavanju posameznih načel predvidene bodoče zakonske ureditve 
so bila v razpravi izražena naslednja mnenja oziroma pripombe: 

K načelom, pod II/1: 

— Razmejitev med mestnim in linijskim cestnim prometom naj bo čimbolj 
jasno opredeljena, vendar pa prilagojena dejanskim razmeram in potrebam. 
Zgolj oddaljenost posameznih naselij od mesta (10 km) ne bi mogla biti edino 
merilo za doseg mestnega prometa, temveč bi morah upoštevati tudi druge 
elemente, predvsem obseg vsakodnevnega prevažanja občanov takih naselij 
v mestno oziroma primestno območje in obratno. 

Po predloženih načelih naj bi republiški zakon pooblastil gospodarsko 
zbornico tudi za predpisovanje načina usklajevanja voznih redov. Ker gre 
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v tem primeru za opravljanje javnih pooblastil ter za izdajo izvršilnega predpisa, 
kar naj opravljajo državni organi, bi moral tak predpis izdati ustrezni republiški 
organ, gospodarska zbornica pa naj bi na podlagi tega predpisa izvajala sam 
postopek usklajevanja voznih redov. 

K načelom pod 11/2: 

Načela v zvezi s postajami in postajališči omenjajo le njihovo opremljanje, 
vzdrževanje in označevanje, pravice in dolžnosti uporabnikov in podobno — ni 
pa predvideno', da zakon tudi opredeli, kaj je postaja in kaj postajališče. Določbe 
o postaji in postajališču je treba vnesti v bodoči zakon; take določbe so zakonska 
materija in ne bi mogle biti predmet izvršilnega predpisa republiškega uprav- 
nega organa. 

K načelom pod II/3: 

Predlagatelj naj prouči možnost, da se ob določenih pogojih dovoli splošni 
javni prevoz potnikov tudi na posebnih progah, ki sicer služijo le za določene 
skupine potnikov (učenci, delavci). 

Taka ureditev bi bila aktualna v predelih, v katerih ni mogoče zagotoviti 
rednega linijskega javnega prevoza, posebni avtobusi za prevoz določenih skupin 
pa niso polno izkoriščeni. V tem pogledu so člani komisije v razpravi v načelu 
podprli predlog skupščine občine Trebnje z dne 12. 12. 1969. 

K načelom pod II/4: 

V zvezi z opravljanjem javnega prevoza oseb in blaga po občanih je bilo 
opozorjeno, da predložena načela bodoče zakonske ureditve deloma nasprotujejo 
noveli temeljnega zakona o organizaciji prevoza z motornimi vozili v cestnem 
prometu (Uradni list SFRJ, št. 30/68) in temeljijo na predlogu skupine zveznih 
poslancev za spremembo omenjenega zveznega zakona, ki pa še ni sprejet in bo 
obravnavan v postopku za revizijo zakonodaje na tem področju. Zato bo treba 
v nadaljnjih fazah priprave zakona predvidene rešitve prilagoditi takratnemu 
stanju zakonodaje v teh vprašanjih. 

K načelom pod II/5: 

— Izraženi so bili pomisleki zoper predvideno koncentracijo prometne in- 
špekcije na ravni republike, ob kateri se prepušča občinam le inšpekcija javnega 
mestnega prometa. Glede na razprostranjenost in raznolikost cestnega prometa 
bi bilo za učinkovit in popolnejši nadzor potrebno dati tudi občinskim inšpek- 
cijam ustrezne pristojnosti na tem področju; zlasti še zato, ker se že v predlogu 
računa s tem, da republiška inšpekcija sama ne bo mogla opraviti vseh nalog 
in se predvideva možnost, da občinski inšpekcijski organi opravljajo določene 
inšpekcijske posle iz republiške pristojnosti. 

— Določeni strokovnjak, ki je od inšpekcijskega organa pooblaščen za 
izvršitev posamezne naloge, s samim tem še ne more pridobiti pravic in dolžnosti 
inšpektorja cestnega prometa. Take pravice in dolžnosti lahko pridobi le 
z imenovanjem za inšpektorja. Določitev izvedenca za izvršitev posebno za- 
htevne strokovne naloge v upravnem postopku, kamor sodi tudi inšpekcijski 
postopek, pa je sicer omogočena že po zakonu o splošnem upravnem postopku 
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(Uradni list SFRJ, št. 18/65 in 24/65), zaradi česar niti ne bi bilo potrebno tega 
vprašanja še posebej urejati v predvidenem republiškem zakonu. 

— Okvir predvidenih pogojev izobrazbe za inšpektorja cestnega prometa 
je preširok (od visoke do srednje izobrazbe). Glede na zahtevnost inšpekcijske 
funkcije srednješolska izobrazba v tem pogledu ne bi zadoščala. 

K načelom pod iT/7: 

Roki, predvideni v točkah a) in b), so očitno nerealni. 
Poleg tega je bilo še ugotovljeno1, da predlog za izdajo zakona ne upošteva 

v celoti določbe 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, ker ne vsebuje 
podatkov o finančnih posledicah predvidenega zakona, 

St.: 34-55/69 
Ljubljana, 25. 12. 1969 

PREDLOG ODLOKA 

o potrditvi spremembe statuta cestnega sklada SR Slovenije 

Na podlagi amandmaja VII ustave SR Slovenije in 5. člena zakona o 
cestnem skladu SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega 
zbora dne 25. februarja 1970 in na seji gospodarskega zbora dne 25. februarja 
1970 sprejela 

ODLOK 

o potrditvi spremembe statuta cestnega sklada SR Slovenije 

Potrdi se sprememba statuta cestnega sklada SR Slovenije v besedilu, ki ga 
je sprejel upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije in ga predložil Skupščini 
SR Slovenije dne 23. 2. 1970. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora in odbor za 
proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora sta na skupni seji dne 
25. februarja 1970 razpravljala o spremembah in dopolnitvah statuta cestnega 
sklada SR Slovenije in se s tako ureditvijo strinjata. 

POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 19. seji 
dne 24. februarja obravnavala predlog za spremembe statuta cestnega sklada 
SR Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil upravni odbor cestnega 
sklada SR Slovenije. 

Komisija je imela k predlogu sprememb statuta le naslednji dve pripombi 
načelnega značaja: 
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K novemu 34. členu: 

Besedilo: »ima pravice in dolžnosti kot delovna skupnost v javni upravi«, 
naj se nadomesti z besedilom: »ima pravice in dolžnosti kot delovna skupnost 
državnega organa,«. 

Ker je cestni sklad SR Slovenije družbeni sklad po določbi 48. člena ustave 
SR Slovenije, v katerem je razvita specifična oblika upravljanja, kot jo opre- 
deljuje zakon o cestnem skladu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 8/65, 30/65 
in 12/67) in ki jo povzema prvi odstavek spremenjenega 7. člena statuta tega 
sklada in ker ta sklad na podlagi 11. člena zakona o modernizaciji ceste državna 
meja pri Sentilju-Maribor-Celje-Ljubljana-Postojna-državna meja pri Novi 
Gorici (Uradni list SRS, št. 9-63/69) izvršuje tudi določeno upravno zadevo, je 
pravilno, da ima delovna skupnost strokovne službe pravice in dolžnosti kot 
delovna skupnost državnega organa in ne delovne skupnosti v javni upravi. 
Tudi pojem: »javna uprava« je preveč na splošno opredeljen in neprecizen ter 
natančno ne označuje oziroma opredeljuje obsega pravic in dolžnosti delovne 
skupnosti državnega organa. Prav tako je že prejšnja določba 33. člena statuta 
tega sklada vezala obseg pravic in dolžnosti delovne skupnosti strokovne službe 
sklada na tak obseg kot pri delovni skupnosti državnega organa in ne kaže te 
določbe nadomeščati z nejasnejšo oziroma nepreciznejšo. 

K 7. členu predloga sprememb statuta: 

Besedilo 7. člena predloga sprememb tega statuta naj se spremeni tako, da 
se glasi: 

»Te spremembe statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi potem, ko 
jih potrdi Skupščina SR Slovenije.« 

Določba 7. člena sprememb statuta cestnega sklada SR Slovenije namreč 
ni v skladu z določbami 152. in 216. člena zvezne ustave in ustave SR Slovenije, 
ki določajo, da se zakoni in drugi predpisi ter splošni akti objavljajo, preden 
začnejo veljati, da začnejo veljati osmi dan od dneva objave, in da se samo iz 
posebno utemeljenih razlogov lahko določi, da zakon, drug predpis ah splošni 
akt začne veljati v roku, krajšem kot osem dni po objavi. 

Zaradi tega bi bilo potrebno določbo 7. člena uskladiti s citiranimi določbami 
obeh ustav v predloženem besedilu. 

St.: 022-92/70 
Ljubljana, 25. 2 .1970 

POROČILO 

o poteku družbenega dogovarjanja o oblikovanju in delitvi dohodka 
za področje zdravstva 

Republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije je v 
oktobru 1968. leta pri predsedniku socialno-zdravstvenega zbora Skupščine 
SR Slovenije vložil zahtevo za sklenitev družbenega dogovora po 19. členu 
temeljnega zakona o ugotavljanju in delitvi dohodka v delovnih organizacijah 
za področje zdravstva. 

Na podlagi uvodoma omenjenega zakona me je predsednik socialno-zdrav- 
stvenega zbora določil za vodjo postopka za družbeni dogovor. S predsednikom 

28 



434 Priloge 

zbora sva se domenila, da vas seznanim z dosedanjim potekom in rezultati 
družbenega dogovarjanja. 

Po predlogu sindikata naj bi republiški družbeni dogovor za področje 
zdravstva sklenili: republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti 
Slovenije, izvršni svet Skupščine SR Slovenije, republiški zdravstveni center, 
skupnost zdravstvenih zavodov SR Slovenije, republiška skupnost socialnega 
zavarovanja delavcev, regionalni zdravstveni centri, komunalne skupnosti so- 
cialnega zavarovanja. Družbeni dogovor naj hi obsegal zlasti: 

— povzetek temeljnih načel, ki so za oblikovanje in delitev dohodka ter 
osebnih dohodkov določena z ustavo in zakoni, 

— pregled najnujnejših ukrepov za uresničevanje navedenih temeljnih 
načel na obravnavanem področju, 

— dogovor o oblikovanju in delitvi dohodka ter osebnih dohodkov (elementi, 
konkretna merila itd.), 

— dogovor o vzajemnih ukrepih oziroma akcijah, ki jih bodo opravili 
podpisniki, vsak v okviru svojih pristojnosti, za uresničevanje tega dogovora, 

— druge sestavine, ki bi jih predlagali partnerji. 
Prvi setanek v zvezi s predlogom sindikata je bil na izvršnem svetu dne 

11. novembra 1968, kjer je bilo dogovorjeno: 
— sklicati je treba konzultativni sestanek zainteresiranih in pristojnih 

dejavnikov, na katerem bi morali prvenstveno razčistiti vprašanje subjekta, 
ki naj v imenu zdravstvene službe sklene sporazum, ker za to področje ne 
obstoja asociacija zdravstvenih zavodov v smislu uvodoma omenjenega zakona; 

— družbeni dogovor, sklenjen na nivoju republike, naj vsebuje elemente, 
ki naj bodo enotni za vso republiko; kar pa ni oportuno rešiti na republiškem 
nivoju, naj ostane v domeni splošnih sporazumov; 

— republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo naj pripravi teze 
za republiški zakon o ugotavljanju in delitvi dohodka v zdravstvenih zavodih. 

Konzultativnega sestanka z dne 28. 11. 1968 so se udeležili predstavniki 
zbora, sindikata, republiškega sekretariata za zdravstvo in delo, republiškega 
zdravstvenega centra, republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, 
skupnosti zdravstvenih zavodov Slovenije in skupnosti lekarn Slovenije. Spre- 
jeta so bila naslednja stališča: 

— družbeni dogovor je treba graditi postopno in po normalnem'ne pa 
forsiranem postopku, zato priprave za sklenitev dogovora ne bi smele zavreti 
priprav za sklenitev splošnih sporazumov za leto 1969. Sprejeti je treba tak 
dogovor, ki bo učinkovit oziroma bo imel uporabno vrednost in ne bo le 
politična deklaracija; 

— partnerji naj bodo poleg sindikata in izvršnega sveta še naslednji: skup- 
nost zdravstvenih zavodov Slovenije, skupnost lekarn in republiški zdravstveni 
center. Pri pripravi naj sodelujejo tudi ostali organi oziroma institucije, ki jih 
je predlagal sindikat v svoji zahtevi za sklenitev dogovora. V samem postopku 
naj se razčisti tudi vprašanje, da bi skupnosti socialnega zavarovanja pristopile 
k družbenemu dogovoru; 

— družbeni dogovor mora vsebovati vsaj naslednje elemente: osebni do- 
hodek, sklade, amortizacijo in anuitete. Elemente je treba čimbolj konkretizirati, 
pri tem pa upoštevati pristojnosti samouprave delovnih organizacij. 

Na tem sestanku je bila ustanovljena strokovna grupa za pripravo osnutka 
v sestavi Vasja Mencej, Marko Kamenšek, Stanko Plut, Srečko Likar in Mara 
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Podrekar. Grupo sem vodil jaz. Naloga grupe je bila, da izdela osnutek dogovora 
do 15. decembra. 

Na več sestankih strokovne grupe, ki so bili v letu 1969, sta bili osnovni 
dilemi: partner za sklenitev družbenega dogovora in vsebina družbenega 
dogovora glede na 19. člen uvodoma, omenjenega temeljnega zakona. Večkrat 
je bilo opozorjeno, da niso razčiščena nekatera bistvena vprašanja v zvezi 
s sklepanjem družbenih dogovorov. Za dejavnosti posebnega družbenega pomena 
naj bi čimprej sprejeli ustrezni zvezni in republiški zakona na podlagi 6. člena 
omenjenega temeljnega1 zakona. Ta namreč določa, da se je z zakonom mogoče 
odmakniti od posameznih določb temeljnega zakona glede delovnih organizacij, 
ki opravljajo dejavnosti družbenih služ, komunalne dejavnosti in dejavnosti 
posebnega družbenega pomena. V tej zvezi je bilo tudi opozorjeno-, da se v 
okviru sistema izpopolnitve zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 
predvidevajo tudi rešitve glede asociacij delovnih organizacij na področju 
zdravstva. Zato bi bilo potrebno najprej razčistiti vprašanje, ah bi bilo umestno 
sprejeti tak poseben zakon in šele nato pripraviti družbeni dogovor. 

Kljub navedenim dilemam je strokovna grupa v skladu s stališči, sprejetimi 
na prvem konzultativnem sestanku, pripravila osnutke republiškega družbenega 
dogovora, ki je bil predmet obravnave drugega konzultativnega sestanka dne 
11. marca 1969, katerega namen je bil, da se razčistijo dileme o konceptu 
družbenega dogovora. 

Omenjenega sestanka so se poleg predlaganih podpisnikov udeležili pred- 
stavniki regionalnih zdravstvenih centrov in komunalnih skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev in kmetov. V razpravi je bilo ugotovljeno, da koncipirani 
dogovor ne ustreza iz naslednjih razlogov: 

- krog pogodbenih partnerjev je preozek. Podpisniki republiškega druž- 
benega dogovora morajo biti tudi komunalne skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev in kmetov ter regionalni zdravstveni centri; 

— koncipirani dogovor bi pomenil globalne ekonomske premike, ki jih ne 
moremo izvesti spričo finančnih restrikcij, uvedenih na področju zdravstva. 
Predlagane kalkulacijske osnove osebnega dohodka bi terjale za 25 do 30°/o 
več sredstev, to pa bi pomenilo nujnost določitve stopnje osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje v višini 6°/o; 

— osnutek dogovora vsebuje elemente, ki vanj ne sodijo. Obveznosti, ki 
izhajajo iz zakona, v dogovoru ni treba ponavljati; 

- v osnutku dogovora niso dovolj precizirane obveznosti pogodbenih part- 
nerjev in roki za izvršitev teh obveznosti. Ker nimamo ustreznih meril in osnov 
za oblikovanje dohodka, je treba glede teh vprašanj določiti ustrezne zadolžitve. 

Izraženo je bilo mnenje, da družbenega dogovort o oblikovanju in delitvi 
dohodka za področje zdravstva ni mogoče pripraviti ob neposredni uporabi 
določb temeljnega zakona o ugottvljanju in delitvi dohodka ter osebnih do- 
hodkov. Predhodno bi bilo namreč potrebno na podlagi 6. člena citiranega 
temeljnega zakona z republiškim zakonom rešiti specifičnosti, ki se pojavljajo 
v dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Na podlagi vsestranske in temeljite razprave so bila sprejeta naslednja 
stališča: 

1. Potrebno je skleniti republiški družbeni dogovor o oblikovanju in delitvi 
dohodka za področje zdravstva, ki bi imel praktične učinke že v letu 1970. 

28« 
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2. Podpisniki republiškega družbenega dogovora naj bodo tudi komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev in kmetov ter regionalni zdravstveni 
centri. 

3. Družbeni dogovor naj bo pripravljen v smislu 19. člena temeljnega 
zakona o ugotavljanju in delitvi dohodka ter osebnih dohodkov ob upoštevanju 
specifičnosti, ki jih bo določil republiški zakon, izdan v skladu s 6. členom 
citiranega zakona. 

4. Družbeni dogovor naj zajema celoten kompleks oblikovanja delitve 
dohodka na področju zdravstva. Upoštevajoč v regijah uveljavljeni inštitut 
splošnih sporazumov naj republiški družbeni dogovor določa le proporce, kvan- 
tifikacijo pa prepusti regionalnim splošnim sporazumom. 

5. Dogovor mora biti oblikovan tako, da bo zavezoval delovne organizacije 
v zdravstvu za konkretno ravnanje, predvideti pa mora tudi sankcije za 
primer, če ga delovna organizacija ne bi izvrševala. 

Sklenjeno je bilo, naj strokovna grupa pripravi nov osnutek dogovora v 
skladu s sprejetimi stališči, tako da bi lahko dogovor sprejeli v letu 1969. 

Konec leta 1969 je republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti 
Slovenije sporočil, da predsedstvo omenjenega sindikata umika predlog, da se 
za leto 1970 sklene republiški družbeni dogovor o oblikovanju in delitvi na 
področju zdravstva. Po mnenju sindikata bi bilo treba za to leto sprejeti 
ustrezne regionalne dogovore, ker le dogovor med plačniki in izvajalci zdrav- 
stvenega varstva lahko nudi jamstvo za kvaliteten premik na tem področju. 
Strokovna grupa je na sestanku dne 23. decembra 1969 osvojila stališče sin- 
dikata, da je v sedanji fazi realen le dogovor med partnerji v okviru regije 
(skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov, občine, delovne 
organizacije, zdravstveni zavodi), ne pa tudi republiški družbeni dogovor. 
V letošnjem letu je treba skrbno oceniti, ah bi za leto 1971 kazalo sprejeti 
republiški^ družbeni dogovor. Pri tem pa bo treba upoštevati načela, ki jih bosta 
glede družbenega dogovarjanja uveljavila nov republiški zakon o zdravstvu in 
o zdravstvenem zavarovanju. 

St.: 113-422/70 
Ljubljana, 24. 2. 1970 

POROČILO 
o poteku družbenega dogovarjanja o oblikovanju in delitvi dohodka 

na področju zavodskega socialnega varstva 

Republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije je sredi 
oktobra 1968 pri predsedniku socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slo- 
venije vložil zahtevo za družbeni dogovor po 19. členu temeljnega zakona o 
ugotavljanju in delitvi dohodka (Uradni list SFRJ, št. 32/68) za področje 
socialnega varstva. 

Predsednik socialno-zdravstvenega zbora me je dne 21. 11. 1968 določil, 
da vodim postopek za družbeni dogovor o oblikovanju in delitvi dohodka ter 
osebnih dohodkov za področje socialnega varstva. Moja naloga je bila, da vodim 
postopek dogovarjanja, da sklicujem in vodim sestanke predstavnikov asociacij 
delovnih organizacij ter drugih zainteresiranih organov in organizacij s področja 
socialnega varstva, republiškega odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti 
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Slovenije in izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da koordiniram priza- 
devanja navedenih dejavnikov ter se zavzamem, da bi bil dosežen sporazum 
o vprašanjih, ki so predmet dogovarjanja ter da o rezultatih dogovarjanja 
obvestim predsednika zbora. 

Smatram za svojo dolžnost, da o dosedanjem poteku družbenega dogo- 
varjanja o oblikovanju in delitvi dohodka ter osebnih dohodkov na področju 
socialnega varstva obvestim tudi s ocialno-zdravstveni zbor. 

V svoji zahtevi za sklenitev družbenega dogovora za področje socialnega 
varstva je republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije 
predlagal, naj družbeni dogovor sklenejo izvršni svet, republiški odbor sindikata 
delavcev družbenih dejavnosti Slovenije ter skupnost socialnih zavodov Slo- 
venije. 

O vloženi zahtevi sindikata so bili obveščeni predlagani partnerji. Le-ti so 
bih seznanjeni tudi z odločitvijo predsednika socialno-zdravstvenega zbora, 
izdano na podlagi 5. odstavka 19. člena zakona, da sem kot poslanec socialno- 
zdravstvenega zbora določen, da vodim postopek za sklenitev družbenega 
dogovora. 

Dne 11. novembra 1968 je bil pri izvršnem svetu sestanek predstavnikov 
izvršnega sveta, socialno-zdravstvenega zbora, republiškega odbora sindikata 
delavcev družbenih dejavnosti Slovenije ter republiškega sekretariata za zdrav- 
stvo in socialno varstvo, na katerem so bile sprožene osnovne dileme ter 
dogovorjena nadaljnja akcija v zvezi z zahtevo sindikata za sklenitev družbenih 
dogovorov o oblikovanju in delitvi dohodka ter osebnih dohodkov na področju 
zdravstva, socialnega varstva in otroškega varstva. Dogovorjeno je bilo, da se 
skliče konzultativni sestanek zainteresiranih in pristojnih dejavnikov, na ka- 
terem bi se konkretneje dogovorih za nadaljnjo akcijo v zvezi s sklenitvijo 
družbenih dogovorov. 

Na konzultativnem sestanku, ki je bil 28. 11. 1969 in so se ga udeležili tudi 
predstavniki republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, repu- 
bliškega sekretariata za delo in skupnosti socialnih zavodov Slovenije, je bilo 
glede družbenega dogovora za področje socialnega varstva dogovorjeno na- 
slednje: 

— družbeni dogovor naj zaenkrat zajam;e le socialne zavode, ne pa tudi 
centrov za socialno delo in eventualno drugih institucij na področju socialnega 
varstva; 

— partnerji za sklenitev družbenega dogovora so izvršni svet, republiški 
odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije in skupnost socialnih 
zavodov Slovenije; 

— družbeni dogovor naj vsebuje elemente o dohodku, osebnem dohodku, 
skladih (ne le sklad skupne porabe, temveč tudi razvojne sklade) ter o nivoju in 
obsegu storitev. 

Na omenjenem konzultativnem sestanku je bila ustanovljena strokovna 
grupa, ki je bila zadolžena, da pripravi osnutek družbenega dogovora. Stro- 
kovno grupo so setavljali dr. "Viljem Lippai, Marko Kamenšek in Janko Perat. 
Grupo sem vodil jaz. 

V teku leta 1969 je strokovna grupa po nekaj sestankih pripravila osnutek 
družbenega dogovora o oblikovanju in delitvi dohodkov na področju zavodskega 
socialnega varstva, ki so ga predstavniki pogodbenih partnerjev sprejeli. Jeseni 
1969 je bil predlog dogovora poslan v mnenje občinskim skupščinam, v osebno 
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informacijo pa skupaj z gradivom za 5. sejo sodalno-zdravstvenega zbora poslan 
tudi vsem poslancem socialno-zdravstvenega zbora. 

Do 15. decembra 1969 je pripombe k predlogu družbenega dogovora o obli- 
kovanju in delitvi dohodka na področju zavodskega socialnega varstva poslalo 
14 občin. Od teh so 4 občane (Izola, Jesenice, Krško, Žalec) sporočile, da se 
s predlogom družbenega dogovora v celoti strinjajo. Občina Jesenice je še 
poudarila, da predlog družbenega dogovora ustreza dejanskim potrebam, občina 
Izola pa, da se osebni dohodki delavcev v Domu upokojencev Izola že sedaj 
gibljejo v mejah predloga družbenega dogovora. Tudi druge občine - razen 
Celja in Kamnika — so v načelu podprle predlog družbenega dogovora, izrazile 
pa so nekatere pripombe oziroma pomisleke. 

K predlogu družbenega dogovora so bile dane naslednje pripombe: 
— dogovor parcialno rešuje le eno službo, kar bo povzročilo težave na drugih 

področjih. Najti je treba kompleksne rješitve za vsa področja družbenih služb 
(občine Celje, Ljubljana-Bežigrad, Kranj); 

— spričo znanih finančnih težav občina v letu 1970 ob istih stopnjah pri- 
spevkov ne bo mogla pokriti svojih obveznosti iz družbenega dogovora (občina 
Celje, Kočevje, Lendava); 

— ni sprejemljivo, da bi bili v ceni oskrbnega dne zajeti tudi stroški za 
investicije (občina Ljubljana-Vič-Rudnik); 

— pri vseh kategorijah delovnih mest je treba predvideti razpon osebnega 
dohodka (občina Ljubljana-Center); 

— za medicinsko sestro in bolničarko je treba predvideti 10% dodatek 
za specifično delo s starimi, onemoglimi in bolnimi ljudmi (občina Liublina- 
Vič-Rudnik); 

— višina osebnega dohodka za posamezne kategorije delavcev naj bo od- 
visna tudi od kategorizacije socialnega zavoda (občina Slovenske Konjice); 

— kvalificirani delavci so preslabo ovrednoteni. Njihove osebne dohodke 
je treba bolj približati osebnim dohodkom delavcev s srednjo izobrazbo (občina 
Tolmin); 

— razmeroma visoko so postavljene kalkulacijske osnove za kadre z višjo 
in visoko izobrazbo (občina Tolmin); 

republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo naj vodi strokovni 
nadzor nad delom1 socialnih zavodov in poskrbi za njihovo boljše medsebojno 
sodelovanje (občina Slovenske Konjice). 

Omenjene pripombe so bile obravnavane na sestanku predstavnikov po- 
godbenih partnerjev dne 15. 12. 1969. Le-ti so bili mnenja, da ni sprejemljiva 
pripomba, da bi bilo treba najti konpleksne rešitve za vsa področja družbenih 
služb hkrati. Poudarjeno je bilo, da področje socialnega varstva občutno 
zaostaja za drugimi družbenimi dejavnostmi v Sloveniji. V pogledu osebnega 
dohodka v socialnih zavodih je bilo celo ugotovljeno, da le-ta zaostaja za 
poprečnim osebnim dohodkom zaposlenih v socialnih zavodih v Jugoslaviji. 
Ker je v Sloveniji razmeroma majhno število socialnih zavodov s skromnim 
številom zaposlenih, bi večina občin brez težav zmogla nekoliko povečane 
obveznosti glede zagotavljanja z dogovorom predvidenega osebnega dohodka. 
Zaradi tega se višina cene oskrbnega dne v socialnem zavodu ne bi bistveno 
povečala. Ta cena se tudi ne bi bistveno povečala zaradi predlaganega formi- 
ranja skladov skupne porabe, saj število zaposlenih delavcev v socialnih zavodih 
ni veliko. Nesprejemljivo je tudi stališče, naj bi se za vse kategorije delovnih 
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mest predvidel osebni dohodek v razponu. Predvideni zneski osebnega dohodka 
za posamezne kategorije delavcev so le osnova za izračun globalne vsote osebnih 
dohodkov, ki naj bi jo dobil socialni zavod. Višina osebnega dohodka posa- 
meznega delavca pa bo lahko večja ah manjša, kot se bo pač odločil kolektiv 
s sprejemom pravilnika o delitvi osebnega dohodka. 

Na sestanku je bilo ugotovljeno, da je skupščina skupnosti socialnih zavodov 
Slovenije na zasedanju dne 11. oktobra 1969 v Hrastovcu sprejela enotno 
strukturo cene oskrbnega dne in s tem dej ansko realizirala eno izmed obveznosti 
družbenega dogovora. Tudi republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo je že realiziral eno izmed obveznosti, določenih z dogovorom. Sekre- 
tariat, je namreč že pripravil okvirni program razvoja mreže socialnih zavodov, 
s katerimi se je socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije v načelu 
strinjal. 

V prvotnem predlogu družbenega dogovora so bile določene kalkulacijske 
osnove osebnega dohodka za posamezne kategorije delovnih mest za leto 1969. 
V novem predlogu družbenega dogovora, ki ste ga prejeli z gradivom za to 
sejo, pa so omenjene kalkulacijske osnove povečane za 15 °/o, za kolikor so 
v poprečju porasli osebni dohodki v Sloveniji v letu 1969. Kljub takemu 
povečanju kalkulacijskih osnov bodo poprečni osebni dohodki delavcev v so- 
cialnih zavodih v letu 1970 še vedno zaostajali za poprečnimi osebnimi dohodki 
delavcev enakih profilov v gospodarstvu in drugih družbenih dejavnosti. 

Na sestanku predstavnikov pogodbenih partnerjev je bilo sprejeto pre- 
čiščeno besedilo predloga družbenega dogovora o oblikovanju in delitvi dohodka 
na področju zavodskega socialnega varstva. Prisotna predstavnika skupnosti 
socialnih zavodov Slovenije in republiškega odbora sindikata delavcev druž- 
benih dejavnosti Slovenije sta izjavila, da se s prečiščenim besedilom družbenega 
dogovora v celoti strinjata. Sprejet je bil sklep, da se družbeni dogovor pošlje 
v podpis izvršnemu svetu, ko pa bo od vseh partnerjev podpisan, naj se družbeni 
dogovor pošlje tudi občinskim skupščinam, ki naj bi ga sopodpisale in se tako 
družbenemu dogovoru pridružile. 

6. februarja 1970 je predlog družbenega dogovora obravnaval pravni svet 
izvršnega sveta ter podal stališča in mnenja, ki ste jih pismeno prejeli. Po 
mnenju pravnega sveta so le določbe 3. točke predloga družbenega dogovora 
v skladu z 19. členom temeljnega zakona o ugotavljanju in delitvi dohodka 
v delovnih organizacijah. Tudi k tej točki pa je imel pravni svet nekatere 
pomisleke. Glede ostale vsebine predloga družbenega dogovora, ki glede na 
omenjeni 19. člen citiranega zakona ne more biti predmet tega dogovora, pravni 
svet daje konkretne predloge za rešitev posameznih vprašanj. 

Odbor izvršnega sveta za socialno politiko in komunalno vprašanja je na 
seji dne 16. februarja 1970 obravnaval predlog družbenega dogovora ter stališča 
in mnenja pravnega sveta. Odbor izvršnega sveta je glede na stališča in mnenja 
pravnega sveta menil, da ni umestna sklenitev takšnega družbenega dogovora 
in da naj se sprejem družbenega dogovora za področje zavodskega socialnega 
varstva odloži za določen čas. Nekatera vprašanja, ki jih obravnava predlog 
družbenega dogovora, bodo rešena, z novim republiškim zakonom o socialnih 
zavodih, ki je v pripravi, in z resolucijo o socialnem varstvu, ki naj bi jo 
republika sprejela v letu 1970. Sele po sprejetju vseh teh aktov bo možno 
zavzeti stališče o tem, ali je družbeni dogovor za to področje potreben in kakšna 
naj bo njegova vsebina. Tako stališče je odbor posredoval izvršnemu svetu. 
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O predlogu družbenega dogovora bo izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
razpravljal na seji dne 2. marca 1970. S stališči izvršnega sveta bo njegov 
predstavnik seznanil poslance na seji zbora. 

St.: 113-422/70 
Ljubljana, 24. 2. 1970 

PREDLOG STALIŠČ IN SKLEPOV 

v zvezi s problematiko higiensko-epidemiološke dejavnosti 

Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije je po predhodnih raz- 
pravah na terenu na seji dne 24. decembra 1969 razpravljal o problematiki na 
področju higiensko-epidemiološke dejavnosti na podlagi gradiva, ki ga je pri- 
pravil pristojni, odbor zbora. 

Zbor je ugotovil: 

stanje na področju higiensko-epidemiološke dejavnosti je zaskrbljujoče. 
Nekatere dejavnosti namreč stagniraj o oziroma upadajo. Tako stanje je posle- 
dica kompleksnih vzrokov, zlasti pa neustreznega sistema financiranja in nejasno 
opredeljenega statusa službe in zdravstvenih delavcev na tem področju. Po- 
manjkljivost je tudi v dvotirni in nejasni zakonodaji ter nezadovoljivem 
sodelovanju med dejavniki, odgovornimi in zainteresiranimi za zdrave živ- 
ljenjske in delovne razmere prebivalstva; 

— na področju higiene prehrane je osnovna slabost ta, da ni sistematičnega 
nadzora nad proizvodnjo in prometom živil. S predpisi je sicer urejena ob- 
veznost proizvajalcev glede notranje kontrole, ki pa se v praksi nezadovoljivo 
opravlja. Pravno ni povsem urejen zdravstveni nadzor nad vse večjo uporabo 
raznih sredstev, ki jih uporablja sodobna tehnologija živil in predmetov splošne 
rabe. Kolikor pa je ta nadzor urejen s predpisi, pa se v praksi slabo izvaja, 
tudi zaradi pomanjkanja uposobljenih strokovnjakov in ustrezne laboratorijske 
opreme; 

—na področju komunalne higiene smo lahko do neke mere zadovoljni le 
z razmerami pri večjih vodovodih. Nadzorstvo nad površinskimi vodami, pod- 
talnico, odpadnimi vodami, odplakami in trdimi odpadki je le v manjši meri 
in nesistematsko organizirano, čeprav je težav na teh področjih vse več. De- 
javnost higienske službe na področju urbanizma, stanovanjske izgradnje, one- 
snaževanje ozračja, prekomernega hrupa itd., je slabo razvita in neučinkovita; 

— šolska higiena opozarja na pomanjkanje in neprimernost šolskih objektov 
in opreme, zlasti telovadnic, na neustreznost režima pouka in na nezadovoljivo 
zdravstveno stanje učencev; 

— v epidemiologiji nalezljivih bolezni smo dosegli zadovoljive rezultate 
z izjemo tistih nalezljivih bolezni, katerih preprečevanje je odvisno od sanitarije 
okolja in spolnih bolezni. Večje pomanjkljivosti so še v zvezi s prijavljanjem, 
ukrepanjem, sodelovanjem in proučevanjem na tern področju; 

— v organizaciji higiensko-epidemiološke službe so številne pomanjkljivosti. 
Nezadovoljiva je delitev dela in sodelovanje med posameznimi institucijami, 
v republiki pa tudi ni strokovnega vrha, ki bi usmerjal in koordiniral naloge 
na tem področju. Stališča socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije 
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iz marca 1965 o organizaciji ter kadrovski in materialni krepitvi zavodov za 
zdravstveno varstvo niso bila zadovoljivo realizirana. Dosledno tudi ni bilo 
realizirano stališče o mreži zavodov za zdravstveno varstvo; 

— sanitarna inšpekcija ni dovolj učinkovita. Vzroki za to so kompleksni, 
iskati pa jih je predvsem v statusu te službe, njenem financiranju ter v 
kadrovski strukturi in zasedbi. 

Na osnovi razprave je socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije 
sprejel 

I. STALISCA: 

— higiensko-epidemiološki dejavnosti je treba glede na njen pomen pri. 
zagotavljanju zdravih življenjskih in delovnih razmer dati ustrezno mesto 
v družbenem življenju ter v zakonodaji nasploh, zlasti pa v zdravstveni; 

— večina nakazanih vprašanj v obravnavanem gradivu terja nadaljnje 
proučevanje s strani številnih odgovornih in zainteresiranih dejavnikov. Te- 
meljito je treba proučiti, kakšni ukrepi so potrebni za čimbolj uspešno delo na 
področju zagotavljanja zdravih življenjskih in delovnih razmer (higiena pre- 
hrane, komunalna higiena, šolska higiena, epidemiologija nalezljivih bolezni, 
vodno gospodarstvo, urbanizem, stanovanjska izgradnja itd.); 

— ker je higiensko-epidemiološka problematika tesno povezana z zdrav- 
stveno in higiensko kulturo prebivalstva nasploh, je treba zdravstveni, vzgoji 
posvetiti posebno pozornost; 

— hitrejši napredek na področju zagotavljanja zdravih življenjskih in de- 
lovnih razmer je pogojen z določitvijo ustreznejšega sistema financiranja. Treba 
je jasno precizirati obveznosti družbeno-političnih skupnosti, delovnih organi- 
zacij, skladov zdravstvenega zavarovanja in skladov drugih samoupravnih 
skupnosti ter občanov; 

— programe, kadrovsko zasedbo, materialno bazo in izvajanje higiensko- 
epidemiološke dejavnosti je treba najtesneje povezati s pripravami in pri- 
pravljenostjo za vseljudsko obrambo, upoštevaje teritorialno načelo; 

— hitrejši razvoj higiensko-epidemiološke dejavnosti je odvisen tudi od 
rešitve problemov organizacije te službe. Jasno je treba določiti delokrog zavodov 
za zdravstveno varstvo in zdravstvenih domov na področju higiensko-epidemio- 
loške dejavnosti ter zagotoviti vertikalno strokovno povezavo te službe. To> 
dejavnost je treba strokovno usmeriti z republiškega strokovnega vrha; 

— temeljito je treba še proučiti vprašanje bodoče ureditve sanitarne 
inšpekcije; 

— zbor meni, da bi bilo potrebno, da bi se v obravnavanje in razreševanje 
problemov življenjskega in delovnega okolja z vidika zdravstvene prevencije 
vključila tudi druga telesa Skupščine SR Slovenije. 

II. SKLEPE: 

1. Skupna komisija republiškega zbora, gospodarskega zbora in socialno- 
zdravstvenega zbora za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdrav- 
stvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja naj pri oblikovanju 
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republiške zakonodaje o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju v pogledu 
higiensko-epidemiološke dejavnosti kot izhodišča upošteva: 

— da je treba med zagotovljenimi oblikami zdravstvenega varstva pred- 
videti tudi določene ukrepe s področja te dejavnosti; 

— da je treba razmejiti obveznosti posameznih dejavnikov glede finan- 
ciranja te dejavnosti; 

— da so osnovni nosilci higiensko-epidemiološke dejavnosti na terenu 
zavodi za zdravstveno varstvo in da zdravstveni domovi opravljajo le določene 
naloge s tega področja. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj do 31. 12. 1970 po predhodnem 
mnenju medicinske fakultete in republiškega strokovnega organa v zadevah 
zdravstva predloži skupščini konkreten predlog o ustanovitvi republiškega 
strokovnega vrha za področje higiene, epidemiologije, socialne medicine in 
medicine dela. 

3. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo naj do 1. sep- 
tembra 1970 v sodelovanju z republiškim sekretariatom za gospodarstvo, repu- 
bliškim sekretariatom za urbanizem, zavodom SR Slovenije za zdravstveno 
varstvo, republiškim sanitarnim inšpektoratom ter drugimi odgovornimi in 
zainteresiranimi dejavniki prouči, kateri zakonodajni ukrepi so potrebni v 
federaciji in republiki, da bi zagotovili hitrejši razvoj na področju higiensko- 
epidemliološke dejavnosti, sistematičen zdravstveni nadzor in učinkovito ukre- 
panje. 

4. Socialno-zdravstveni zbor se bo vključil v nadaljnje obravnave o tej 
problematiki in sodeloval pri pripravi ustreznega akta, ki naj bi ga sprejela 
Skupščina SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Socialno-zdravstveni zbor je na 7. seji dne 24. decembra 1969 ob obravnavi 
problematike higiensko-epidemiološke dejavnosti v SR Sloveniji sprejel sklep, 
naj odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje na osnovi pripomb, danih 
v razpravi, pripravi predlog stališč in sklepov o nadaljnjem razvoju na področju 
higiensko-epidemiološke dej avnosti. 

Odbor je pripravil osnutek stališč in sklepov in ga posredoval v mnenje 
odboru izvršnega sveta za socialno politiko in komunalna vprašanja. 

Odbor izvršnega sveta za socialno politiko in komunalna vprašanja je 
osnutek stališč in sklepov obravnaval na 22. seji dne 16. 2. 1970 in ugotovil, da 
so upoštevane sugestije, ki jih je na seji socialno-zdravstvenega zbora dala 
tovarišica Tomičeva. Odbor se je v načelu strinjal z osnutkom stališč in sklepov, 
predlagal pa je nekatere spremembe in dopolnitve. Odbor izvršnega sveta je 
nadalje sklenil, da bo sodeloval pri realizaciji stališč, sklicanju medresorskega 
posveta in pripravah ustreznega dokumenta Skupščine SR Sovenije, ki naj bi 
bil zborom predložen v obravnavo v tretjem trimesečju 1970. 

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje je na seji dne 23. 2. 1970 pri 
izdelavi predloga akta upošteval pripombe odbora izvršnega sveta. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog stališč in sklepov, ki je izdelan 
v skladu s pripombami, danimi na uvodoma omenjeni seji zbora. 
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PREDLOG ODLOKA 
o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, gospodarskega in 
socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev sistema 

zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja 

Na podlagi prvega odstavka 175. člena ustave Socialistične republike Slo- 
venije in 160. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije so republiški zbor, 
gospodarski zbor in sociaLno-zdravstveni zbor na seji sprejeli 

ODLOK 
o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, gospodarskega in 
socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev sistema 

zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

1. 

Ustanovi se skupna komisija republiškega, gospodarskega in socialno- 
zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev sistema zdravstvenega 
varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ko- 
misija). 

2. 

Komisija ima nalogo, da na podlagi predlogov, ki jih je dala v javno 
razpravo delovna skupina poslancev in strokovnjakov za proučitev sistema 
zdravstvenega varstva in zavarovanja ter invalidskega varstva in invalidsko- 
pokpjninskega zavarovanja, in pripomb, stališč in predlogov, danih v javni 
razpravi, pripravi predloge za sistemsko ureditev zdravstvenega varstva in 
zavarovanja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Komisija ima predsednika, podpredsednika in 28 članov. 

3 
V komisijo se izvolijo: 

za predsednika: Vinko H a f n er, poslanec republiškega zbora, podpred- 
sednik izvršnega sveta 

za podpredsednika: Zora Tomič, poslanec republiškega zbora, član izvr- 
šnega sveta 

za člane: Peter Bekeš, član predsedstva CK ZMS 
Živa B e 11 r a m , član izvršnega odbora republiške 
konference SZDL 
Drago Benči.na, poslanec republiškega zbora, pred- 
sednik odbora za socialno politiko in zdravstvo repu- 
bliškega zbora 
Dolfka Boštjančič, član predsedstva republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije 
Jože Božič, republiški sekretar za delo 
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Majda Gaspari, republiški sekretar za zdravstvo in 
socialno varstvo 
Anton Grabenšek, poslanec s o ci aln o-zd r a vstvenega 
zbora 
Janez J apel j, član predsedstva republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije 
Radoslav Jonak, direktor zavoda za rehabilitacijo 
invalidov, Celje 
dr. Srečko Koren, predsednik socialno-zdravstvenega 
zbora 
Ivan Kronovšek, poslanec gospodarskega zbora 
Milan L o š t r k , direktor komunalnega zavoda za so- 
cialno zavarovanje, Celje 
Sonja Lubej- Rogelj , poslanka gospodarskega zbo- 
ra 
Matija M a 1 e š i čl, poslanec socialno-zdravstvenega 
zbora 
dr. Vinko Mozetič, podpredsednik občinske skup- 
ščine Nova Gorica 
dr. Mitja Mrgole, poslanec socialno-zdravstvenega 
zbora, predsednik odbora za zdravstvo in zdravstveno 
zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora 
Matij a Nadižar, sodnik vrhovnega sodišča SR Slo- 
venije 
Jože Nered, poslanec socialno-zdravstvenega zbora, 
predsednik odbora za invalidsko varstvo in invalidsko- 
pokojninsko zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora 
Erna Podbregar, strokovni sodelavec v izvršnem 
svetu 
dr. Aleksander Radovan, docent na pravni fakulteti 
univerze v Ljubljani 
Tone R e m c , poslanec republiškega zbora 
dr. Boj an S p i c a r , poslanec socialno-zdravstvenega 
zbora 
dr. Boris Sušteršič, poslanec socialno-zdravstvenega 
zbora 
Adolf Tavčar, poslanec republiškega zbora 
Jože Tavčar, sekretar komisije za življenjske in de- 
lovne pogoje pri republiškem svetu Zveze sindikatov 
Slovenije 
Janez Vidmar, poslanec gospodarskega zbora 
Ferdinand Vode, poslanec socialno-zdravstvenega 
zbora 
Mdlovan Zidar, poslanec republiškega zbora, član 
izvršnega sveta. 

Posle sekretarja opravlja Erna Podbregar, član komisije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Z odločbo predsednika Skupščine SR Slovenije je bila dne 20. 7. 1967 
ustanovljena delovna skupina poslancev in strokovnjakov za proučitev sistema 
zdravstvenega varstva in zavarovanja ter invalidskega varstva in invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja. Na podlagi predloga delovne skupine je Skupščina 
SR Slovenije sprejela stališča do sistemske ureditve zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja na zvezni ravni. Delovna skupina je pripravila tudi 
predloge za sistemsko ureditev pokojninskega in invalidskega zavarovanja, o 
katerih je Skupščina SR Slovenije razpravljala januarja 1969. Izpopolnjene 
predloge za sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja je dala delovna 
skupina v javno razpravo. Na podlagi splošnega zakona o zdravstvu ter 
splošnega zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdrav- 
stvenega varstva prebivalstva je delovna skupina pripravila in dala v javno 
razpravo delovni osnutek zakona o zdravstvu in delovni osnutek zakona o 
zdravstvenem zavarovanju. 

Zaradi novih skupščinskih volitev v letu 1969 je nastala potreba po ne- 
katerih spremembah in dopolnitvah v sestavi delovne skupine. Glede na po- 
slovnik skupščine (sprejet decembra 1967), ki predvideva ustanovitev stalnih 
komisij skupščine oziroma začasnih komisij dveh ah več zborov, predsedniki 
republiškega, gospodarskega in soeialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR 
Slovenije predlagamo, da se na podlagi 160. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije ustanovi skupna komisija omenjenih treh zborov, ki naj nadaljuje 
z delom, ki ga je zastavila omenjena delovna skupina. Ta komisija naj na 
podlagi pripomb, stališč in predlogov, ki so bili dani v javni razpravi k de- 
lovnemu osnutku zakona o zdravstvu, k delovnemu osnutku zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju ter k predlogom za izpopolnitev sistema pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja pripravi končne predloge za sistemsko ureditev 
zdravstvenega varstva in zavarovanja ter pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja. 

Na sugestijo dosedanjega predsednika delovne skupine Vinka Hafnerja 
predlagamo, da ima komisija predsednika, podpredsednika in 28 članov. Med 
člani komisije je šest poslancev republiškega zbora, trije poslanci gospodarskega 
zbora, osem poslancev soeialno-zdravstvenega zbora, ostali pa so družbeno- 
politični in strokovni delavci. 
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PREDLOG ODLOKA 

o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega in gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije za proučitev in izdelavo predlogov v zvezi s proble- 

matiko vseh oblik državnega kapitala in skladov 

Na podlagi prvega odstaivka 175. člena ustave SR Slovenije in 160. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije sta republiški zbor in gospodarski zbor 
sprejela 

ODLOK 

o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega in gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije za proučitev in izdelavo predlogov v zvezi s proble- 

matiko vseh oblik državnega kapitala in skladov 

1. 

Ustanovi se skupna komisija republiškega in gospodarskega zbora Skupščine 
SR Slovenije za proučitev in izdelavo predlogov v zvezi s problematiko vseh 
oblik državnega kapitala in skladov. 

Komisija ima nalogo: 
— da prouči in pripravi predloge v tem smislu, da bodo sredstva državnega 

kapitala v SR Sloveniji razporejena s širših družbenoekonomskih vidikov čim- 
bolj racionalna; 

— da prouči in da predloge za opredelitev vloge posameznih skladov v 
okviru SR Slovenije. 

Komisija ima predsednika, podpredsednika in 11 članov. 

V komisijo se izvolijo: 

za predsednika: Rino Simoneti, poslanec gospodarskega zbora, član 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

za podpredsednika: Jože Florjančič, predsednik odbora za družbeno- 
ekonomske odnose republiškega zbora 

za člane: Janez Bukovec, profesor ekonomske fakultete v 
Ljubljani 
Marjan Dolenc, poslanec republiškega zbora, član 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
Riko Jerman, republiški sekretar za finance 
Andrej Levičnik, republiški sekretar za gospodar- 
stvo 
Jože Novinšek, direktor zavoda za gospodarsko pla- 
niranje SR Slovenije 
Ivan Simončič, pomočnik generalnega direktorja 
KBH Ljubljana, poslanec gospodarskega zbora 
Tone Tribušon, podpredsednik republiškega sveta 
sindikatov za Slovenijo 
Janez Vidmar, podpredsednik odbora za družbeno- 
ekonomske odnose gospodarskega zbora 
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Tine V a 1 e n t i n č i č : podpredsednik gospodarske zbor- 
nice SR Slovenije 
Ivan Zupan, poslanec gospodarskega zbora, član 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
Mara 2 1 e b n i k , predsednik odbora za finance gospo- 
darskega zbora. 

PREDLOG ZAKONA 

o zaposlovanju slepih invalidnih oseb 

1. člen 

Delovne in druge organizacije so dolžne na izpraznjena in novo odprta 
delovna mesta telefonistov v prvi vrsti zaposlovati slepe invalidne osebe, ki 
so usposobljene za delovna mjesta, če izpolnjujejo tudi vse ostale splošne pogoje 
za delo iz prvega odstavka 20. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih. 

2. člen 

Ce se na izpraznjeno ali na novo odprto delovno mesto telefonista v delovni 
organizaciji na objavo ne priglasi nobena usposobljena slepa invalidna oseba, 
lahko organizacija sprejme na delo drugega delavca. 

3. člen 

Republiški sekretar za delo potem, ko dobi mnenje Zveze slepih Slovenije, 
določi s pravilnikom, kakšna delovna mesta telefonistov so primerna za slepe 
invalidne osebe, ki so usposobljene za takšna dela, kakšna druga dela lahko 
opravljajo slepe invalidne osebe poleg dela telefonista ter kdo ugotavlja delovno 
usposobljenost slepe invalidne osebe za posamezno delovno mesto. 

4. člen 

Delovne in druge organizacije so dolžne obvestiti Zvezo slepih Slovenije 
o vsakem prostem delovnem mestu, na katerega so po 1. členu tega zakona 
dolžne zaposliti slepe invalidne osebe. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Republiški zbor in gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije sta na seji 
dne 19. novembra 1969 obravnaval osnutek zakona o zaposlovanju slepih 
invalidnih oseb in sprejela sklep, da predlog zakona pripravi odbor za družbeno- 
ekonomske odnose republiškega zbora. 

V načelnih razpravah pristojnih odborov je bil sicer izražen pomislek, ali 
ne bi bilo bolje urediti kompleksno zavarovanje vseh invalidnih oseb in ne samo 
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slepih invalidnih oseb na delovnih mestih telefonistov. Vendar je prevladovalo 
mnenje, da je glede na sedanje razmere in potrebe pri zaposlovanju invalidnih 
oseb sprejemljiva tudi taka rešitev, ki je podana v predlogu zakona. 

Predlog zakona določa, da so delovne in druge organizacije dolžne na 
izpraznjena in novo odprta delovna mesta telefonistov zaposlovati slepe inva-, 
lidne osebe, ki imajo prednostno pravico pred drugimi delavci, če izpolnjujejo 
tudi vse ostale splošne pogoje in da republiški sekretar za delo potem, ko dobi 
mnenje Zveze slepih Slovenije, določi s pravilnikom, kakšna delovna mesta 
telefonistov so primerna za slepe invalidne osebe, kakšna druga dela lahko 
opravljajo poleg dela telefonista ter kdo ugotavlja delovno usposobljenost slepe 
invalidne osebe za posamezno delovno mesto. Delovne in druge organizacije so 
dolžne obvestiti Zvezo slepih Slovenije o vsakem prostem delovnem mestu, na 
katerem so dolžne zaposliti slepo invalidno osebo. 

Pri pripravi predloga zakona je odbor upošteval mnenja in stališča pri- 
stojnih odborov republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora; 
sodeloval pa je tudi z republiškim sekretariatom za delo in Zvezo slepih 
Slovenije. 

AMANDMA IZVRŠNEGA SVETA 

V 3. členu se besede: »poleg dela« nadomestijo z besedami: »obenem z 
delom« (.. . kakšna druga dela lahko opravljajo slepe invalidne osebe obenem 
z delom telefonista ...«). 

Sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti določil zakona, da se ne bi 
razumelo tako, da telefonisti opravljajo lahko tudi druga dela. Namen določbe 
3. člena naj bi bil tak, da se določijo vrste del, ki jih lahko še opravljajo slepe 
invalidne osebe, ki niso polno zaposlene, poleg tega, da opravljajo delo tele- 
fonistov. 

POROČILA 

Odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo 
socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 16. februar- 
ja 1970 obravnaval predlog zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil odbor za družbenoekonomske odnose repu- 
bliškega zbora. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je predlagatelj pri izdelavi predloga 
zakona upošteval minenja in predloge, ki jih je odbor imel ob obravnavi 
zakonskega osnutka. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da bo z zakonom rešen že dalj časa pereč 
problem zaposlovanja slepih invalidnih oseb, ki so usposobljene za delovna 
mesta telefonistov. Čeprav je praksa pokazala, da so za delovna mesta tele- 
fonistov uposobljene slepe invalidne osebe povsem enakovredne delavcem na 
takih delovnih mestih, ki niso prizadeti na vidu, se delovne organizacije niso 
v zadostni meri angažirale za zaposlovanje slepih. Tako je bilo v začetku leta 
1969 v Sloveniji brez zaposlitve 37 slepih invalidnih oseb, usposobljenih za 
delovna mesta telefonistov. 2e dosedanje razprave ob predlogu za izdajo zakona 



Priloge 449 

in. ob zakonskem osnutku pa so ugodno vplivale na zaposlovanje slepih. Za to 
je računati, da bo zakon v celoti dosegel svoj namen. 

Predstavnik republiškega sekretariata za delo je obvestil odbor, da je 
pravilnik, ki naj ga po 3. členu predloga zakona izda republiški sekretar za delo, 
že pripravljen in ga bo izdal takoj, ko bo zakon sprejet. 

Odbor predlaga zboru, da predlog zakona sprejme. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Franca Jurca. 

St.: 553-4/70 
Ljubljana, 16. 2. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
11. 2. 1970 in dodatna poročila z dne 9. 3. 1970, št. 553-4/70. 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih 
in izobraževalnih zavodov 

Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in tretjega 
odstavku 13. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje 
in izobraževanja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 8-52/69) je Skupščina SR 
Slovenije na seji republiškega zbora in na seji prosvetno-kulturnega zbora 
sprejela 

ODLOK 

o soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih 
in izobraževalnih zavodov 

K enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobra- 
ževalnih zavodov, ki jih je sprejela skupščina izobraževalne skupnosti SR 
Slovenije na seji dne 12. februarja 1970, se daje soglasje. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 3. marca 
1970 obravnaval enotne osnove meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in 
izobraževalnih zavodov, ki jih je poslala Skupščini SR Slovenije v soglasje 
izobraževalna skupnost SR Slovenije. 

Odbor je ugotovil, da se enotne osnove meril za financiranje dejavnosti 
vzgojnih in izobraževalnih zavodov v osnovi ne razlikujejo od enotnih osnov 
meril, ki so veljala lani in h katerim je dala soglasje Skupščina SR Slovenije. 

Izpopolnjena merila omogočajo boljše programiranje vzgojno-izobraževal- 
nega dela, poenostavljajo določanje cene pedagoške ure za posamezne vrste 
pedagoških delavcev, realizirajo z zakonom uvedeno amortizacijo in spodbujajo 
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nagrajevanje po delu, kolikor so že v posameznih temeljnih izobraževalnih 
skupnostih izoblikovani kriteriji za nagrajevanje posebnih uspehov pedagoških 
delavcev. 

Glede na to pomenijo, po mnenju odbora, enotne osnove meril primerno 
podlago za določanje podrobnejših meril za financiranje vzgojno izobraževalnih 
dejavnosti. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da da soglasje k enotnim osnovam 
meril za financiranje dejavnosti vzgojnih izobraževalnih zavodov. 

POROČILA 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji 
dne 5. marca 1970 obravnaval sklep o enotnih osnovah meril za financiranje 
dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložila v soglasje skupščina republiške izobraževalne skupnosti. 

V razpravi so člani odbora pozitivno ocenili izhodišče pri. oblikovanju 
enotnih osnov meril, ki pri financiranju dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih 
zavodov upošteva njihove delovne programe, sloneče na ustreznih zakonskih 
in drugih izvršilnih predpisih. Enotne osnove meril, ki naj veljajo za daljše 
obdobje za celotno območje Slovenije, bodo lahko ustrezna podlaga za določanje 
podrobnejših meril temeljnih izobraževalnih skupnosti za financiranje vzgojno- 
izobraževalnih dejavnosti. 

Odločitev republiške izobraževalne skupnosti, da se za osebne dohodke 
nepedagoških delavcev zavodom priznajo sredstva v višini 20 "/o od bruto 
osebnih dohodkov vseh pedagoških delavcev na šoli, je, po mnenju odbora 
povsem pravilna; pospešila bo odločitve vzgojno-izobraževalnih institucij za 
ekonomsko bolj upravičeno in racionalno združevanje nekaterih administra- 
tivnih služb. Ustrezna analiza sredstev za administrativno in finančno poslovanje 
šol, za vodstveno in tehnično osebje pa naj bi pokazala, ali so v takšnem 
odstotku odmerjena sredstva zadostna ali ne. 

V razpravi je bilo predlagano, naj republiška izobraževalna skupnost 
v prihodnje pri določanju cene pedagoške ure prouči in na podlagi tega upo^ 
števa živo in že večkrat izraženo željo po diferenciaciji cene pedagoške ure 
za učitelje z visoko izobrazbo na srednji in osnovni šoli; vzgojno-pedagoško 
delo na srednjih šolah je namreč težje in zahtevnejše. 

Pri ocenjevanju kvalitete dela izobraževalnih zavodov velja poleg peda- 
goških rezultatov upoštevati tudi vzgojne napore posameznih učiteljev, saj je 
vzgoja, čeprav bistveni sestavni del izobraževalnega procesa, še dokaj zane- 
m ar j eni dejavnik v šolah. V zvezi s tem je bilo predloženo, naj bi pri določanju 
višine povračila za opravljeno delo zavodom ne črtali sredstev za izvajanje 
tako imenovanih mladinskih ur, ki so lahko pomembno vzgojno sredstvo. 

Člani odbora so izrazili dvom, ali je mogoče in v skladu z veljavnimi 
predpisi dodeljevati zavodom sredstva za materialne izdatke in amortizacijo 
namensko ter nadalje opozorili, da ni predvidenih sankcij za tiste nedopolnje- 
vane temeljne izobraževalne skupnosti, ki ne bi upoštevale predloženih enotnih 
osnov meril. 
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Odbor je bil seznanjen tudi s predlogom odloka o soglasju k sklepu o 
enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih 
zavodov; odbor se je s predlogom odloka strinjal in predlaga prosvetno- 
kulturnemu zboru, da ga sprejme. 

Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil poslanko 
Anko Pernuš, 

St: 402-135/70 
Ljubljana, 6. 3. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
5. 3. 1970, št. 402-135/70. 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev 
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1970 

Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 36. člena 
zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja 
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 8-52/69) je Skupščina SR Slovenije na seji 
republiškega zbora in na seji prosvetno-kulturnega zbora sprejela 

ODLOK 

o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev 
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1970 

K merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev 
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1970, ki jih je sprejela skupščina 
izobraževalne skupnosti SR Slovenije na seji dne 12. februarja 1970, se daje 
soglasje. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 3. marca 
1970 obravnaval merila in pogoje za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev 
temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1970, ki jih je poslala Skupščini 
SR Slovenije v soglasje izobraževalna skupnost SR Slovenije. 

Odbor je posvetil pozornost predvsem obveznostim občinskih skupščin do 
temeljnih izobraževalnih skupnosti, ki izhajajo iz mteril in pogojev za zagoto- 
vitev dopolnilnih sredstev. Doslej so se vsako leto pojavljali ugovori, da merila 
in pogoji ne upoštevajo dovolj pravično stvarnih materialnih možnosti po- 
sameznih občin in njihovih proračunskih obveznosti. Odbor meni, da se je 
republiška izobraževalna skupnost prizadevala vzpostaviti sistem enakega obre- 
menjevanja občin za sredstva za izobraževanje, glede na različno gospodarsko 
razvitost občin ter njihovo proračunsko potrošnjo, pa je za posamezne občine 
predvidela olajšave, ki občinam omogočajo zvišanje proračunske potrošnje. 

Pri podrobni obravnavi meril in pogojev se je odbor zavzel za širše 
tolmačenje dodatne izobraževalne dejavnosti, za katero se priznavajo sredstva 

29* 
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v višini največ 7 ;°/o (točka II/5). Sredstva naj se priznavajo tudi za razne oblike 
tehničnega, kulturnega in drugega udejstvovanja mladine v okviru izobra- 
ževalnega zavoda, ki pa ni ozko vezano na predpisan izobraževalni program. 
Nadalje je bila izražena tudi potreba po nagrajevanju prostovoljnega mentor- 
skega dela nekaterih učiteljev v raznih oblikah vzgojnega dela z mladino. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da da soglasje k merilom in pogojem 
za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skup- 
nostim v letu 1970. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 19. seji 10. marca 
obravnaval sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih 
sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1970 in predlog odloka 
o soglasju k merilom, ki ga po ustavi in zakonu daje republiška skupščina. 

Uvodoma je odbor ugotovil, da republiški skupščini pravzaprav ne pre- 
ostane drugega, kot da da soglasje k merilom in pogojem za zagotavljanje 
posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim, ki jih je že 
sprejela skupščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije na seji 12. februarja 
1970. 

Odbor je ugotovil, da so pogojem za dopolnjevanje, kot so veljali za leto 
1969, za leto 1970 dodani trije novi: 

— da dopolnjevane občine dajejo za financiranje vzgojno izobraževalnih 
dejavnosti najmanj 45!°/o vseh v občini zbranih sredstev; 

— da narodni dohodek v občini v letu 1969 ne presega 7000 dinarjev na 
prebivalca; 

— da se ne dodelijo dopolnilna sredstva tistim občinam, v katerih izračunana 
dopolnilna sredstva znašajo manj kot 10% sredstev za financiranje vzgojno 
izobraževalnih dejavnosti. 

Odbor je sprejel na znanje informacijo, da znaša število dopolnjevanih 
občin v letu 1970 po izračunu skupaj 35 občin, z upoštevanjem pogoja, da 
dopolnilna sredstva ne dosegajo 10 "/o sredstev za vzgojo, pa bo dopolnjevanih 
33 občin v Sloveniji. Dejstvo, da je dopolnjevanih več kot 50 °/o celotnega 
števila občin, kaže, da sistem financiranja osnovnega šolstva ni nek urejen, 
normalen sistem, ampak da je v sistemu nekaj nenormalnega, če več kot 
polovica vseh občin nima zadostnih lastnih sredstev za financiranje temeljne 
vzgoje 

Ena bistvenih pripomb odbora k pogojem za dopolnjevanje je, da so iz- 
oblikovani in sprejeti kasneje, kot morajo občinske skupščine sprejeti instru- 
mentarij za formiranje svojih dohodkov za naslednje leto. Skupščine občin so 
torej v popolni negotovosti, ah bodo izpolnile pogoje za dopolnilna sredstva za 
financiranje šolstva ali ne. Tako so občinske skupščine pri sprejemanju instru- 
mentov pod nekim pritiskom zaradi negotovosti, ah bodo izpolnile pogoje za 
dopolnjevanje sredstev ah nee. Posledica tega je, da skupščine občin v bojazni, 
da jim bo primanjkovalo sredstev za najnujnejše, povečujejo občinske prispevne 
stopnje in ne spoštujejo priporočil republiške resolucije, ker kršenje le-te nima 
nikakršnih materialnih posledic, neizpolnjevanje pogojev, določenih z merili 
republiške izobraževalne skupnosti, pa lahko pomeni izgubo sredstev za do- 
polnjevanje. 
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Vsekakor je pogoj, da se namieni za financiranje vzgoje in izobraževanja 
najmanj 45®/o vseh občinskih sredstev zelo oster pogoj, ki zelo globoko posega 
v pogoje delovanja dopolnjevanih občinskih skupščin. 

Odbor se v celoti strinja z navedbo izobraževalne skupnosti SR Slovenije, 
ki je podana na koncu obrazložitve sklepa, da se ob določanju meril za do- 
polnilna sredstva vsako leto pokažejo številni konflikti sedanjega sistema 
proračunske potrošnje, konflikti nerazvitosti in obremenjenosti občin in da gre 
v bistvu za širša vprašanja, ki ne spadajo v pristojnost izobraževalnih skupnosti. 

Z merili in pogoji za dopolnjevanje se globoko posega v strukturo celotne 
potrošnje v občini in se globoko posega v celoten sistem oblikovanja in porabe 
sredstev v občinah. V vseh dopolnjevanih občinah je zaradi finančnih posledic 
na podlagi meril izobraževalna potrošnja močno favorizirana, socialna in druga 
potrošnja pa je nujno dokaj zapostavljena. 

Posledica tega je, nesipoštovanj e priporočil, samo da se zadosti pogojem, 
katerih neizpolnitev ima materialne posledice. Postavlja se vprašanje, ali ni 
dopolnjevanje za izobraževanje le en vidik družbene pomoči manj razvitimi 
občinam. Kriteriji za dopolnjevanje občin sploh bi morali biti bolj kompleksni, 
ne pa samo kriteriji narodnega dohodka in proračunske potrošnje ter višina 
sredstev za temeljno vzgojo in izobraževanje. 

Anomalija celotnega sistema dopolnjevanja se kaže tudi v tem, da se 
z republiškim proračunom, ki je sprejet v prejšnjem letu za naslednje leto, 
določi absoluten znesek sredstev za dopolnjevanje, republiška izobraževalna 
skupnost pa šele kasneje izoblikuje pogoje in jih priredi tako, da se porabijo 
z republiškim proračunom določena sredstva za dopolnjevanje. Republiška 
skupščina pa pravzaprav nima praktično nobene ingerence več nad razdelitvijo 
in porabo teh sredstev. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme odlok o soglasju k merilom, ob tem pa 
tudi ugotovi, da je potrebno že v letu 1970 spremeniti tiste predpise, ki urejajo 
dopolnilno financiranje in sicer v tem smislu, da se omogoči republiški skupščini, 
da bo vplivala na delitev dopolnilnih sredstev ne samo z vidika izobraževanja, 
temveč zlasti z vidika celotne problematike, ki učinkuje na to, da je potrebno 
posamezno občino dopolnilno financirati. Ob sprejemanju predpisov bi bilo 
potrebno proučiti tudi vprašanje upoštevanja splošnih aktov v Skupščini SR 
Slovenije (resolucija o smernicah ekonomske politike in politike zbiranja sred- 
stev za splošno potrošnjo v letu 1970) in siicer v tej smeri, kako vpliva ne- 
upoštevanje teh aktov na pravico do pridobitve dopolnilnih sredstev. 

Celotno problematiko naj bi proučil izvršni svet in predlagal dokončne 
rešitve tako, da bi bile spremembe sprejete najkasneje s proračunom in 
instrumenti za naslednje leto. 

St.: 402-135/70 
Ljubljana, 10. 3. 1970 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 20. seji 23. marca 
1970 v smislu ugotovitev in sklepov 19. seje odbora podrobneje obravnaval 
predlog sklepa, na podlagi katerega naj izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije v letu 1970 predloži potrebne predloge za spremembo 
sistema dopolnilnega financiranja občin. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme sklep v naslednjem be- 
sedilu : 
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SKLEP: 

1. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v letu 1970 predloži Skupščini 
SR Slovenije potrebne predloge za spremembe sistema dopolnilnega financiranja 
občin, pri čemer naj izhaja iz naslednjih načel: 

— kriterije za dodeljevanje namenskih dopolnilnih sredstev občinam naj 
določa Skupščina SR Slovenije; 

— kriteriji za dopolnjevanje morajo poleg vidika izobraževanja upoštevati 
tudi celotno problematiko, ki vpliva na to, da je potrebno posamezno občino 
dopolnilno financirati, zlasti pa morajo vsebovati tudi kompleksne kriterije za 
ugotovitev stopnje nerazvitosti občin; 

— med pogoje za pridobitev pravice do dopolnilnih sredstev je treba 
vključiti tudi dolžnost spoštovanja priporočil republiške skupščine. 

2. 

Izvršni svet je dolžan predložiti vse potrebne spremembe v takih rokih, 
da bo mogoče dokončno o njih odločati najkasneje ob sprejemanju proračuna in 
instrumentov za leto 1971. 

Za predstavnika na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Vrbovca. 

St.: 402-135/70 
Ljubljana, 23. 3. 1970 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji 
dne 5. marca 1970 obravnaval sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje 
posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 
1970; sklep je republiški skupščini predložila v soglasje skupščina izobraževalne 
skupnosti SR Slovenije. 

Uvodoma je bilo v razpravi ugotovljeno, da predložena merila in pogoji 
slone na izhodiščih prejšnjega leta, da pa so hkrati usklajena z enotnimi 
osnovami meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov. 
Tako izoblikovana težijo k znižanju števila doponjevanih temeljnih izobraže- 
valnih skupnosti, k izdatnejšemu prelivanju sredstev na manj razvita območja 
in k čim bolj enakomerni finančni obremenitvi posameznih občin. 

Izhajajoč iz tega je odbor predložena merila in pogoje za zagotavljanje 
posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim podprl, 
pri tem pa je zavzel predvsem naslednja stališča: 

Sedanji sistem zbiranja in razdeljevanja sredstev občini, ko še vedno ni 
v celoti znano, kaj je družbeno upravičen strošek v okviru posameznih občin, 
kolikšen del pa naj se steka za širše skupne potrebe družbe, terja temeljite 
spremembe. To izredno pomembno vprašanje naj se upošteva pri oblikovanju 
koncepta dolgoročnega ekonomsko-političnega razvoja SR Slovenije in to v 
skladu z družbenim planom razvoja Jugoslavije 1971—1975, ki je v pripravi 
in že predvideva nekatere spremembe davčnega sistema. Odbor je ponovno 
opozoril, da rešitev te kompleksne problematike ni naloga republiške izobra- 
ževalne skupnosti, ampak posebej za to usposobljenih republiških institucij. 
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Sredstva za razširjeno dejavnost, opredeljena v II. poglavju, točka 4 pred- 
loženega sklepa, naj republiška izobraževalna skupnost deli na podlagi ob- 
računov dopolnjevainih temeljnih izobraževalnih skupnosti, pri čemer naj upo- 
števa dejansko izobrazbeno strukturo zaposlenih učiteljev, ki se tudi med 
šolskim letom lahko spremeni. 

Kolikor republiška dopolnilna sredstva ne bi bila v letu 1970 v celoti 
razdeljena po predloženih merilih in pogojih temeljnim izobraževalnim skup- 
nostim, naj se namenijo za sofinanciranje izgradnje osnovnih šol. 

Prizadevanja republiške izobraževalne skupnosti pri izenačevanju ma- 
terialnih pogojev dela osnovnih šol na vsem slovenskem območju, bi uspešno 
usmerjal tudi natančen izračun sredstev za področje vzgoje in izobraževanja, 
prikazan prek stroškov na posameznega učenca; takšen izračun je namreč 
lahko najbolj realen pokazatelj dejanskega stanja v posameznih občinah. 

Odbor je bil seznanjen tudi s predlogom odloka o soglasju k sklepom 
o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim 
izobraževalnim skupnostim v letu 1970 in se z njim strinjal. Prosvetao- 
kulturnemu zboru predlaga, da sklep v predloženem besedilu sprejme. 

Za svojega poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil 
Majdo Foljanšek. 

St.: 402-135/70 
Ljubljana, 6. 3. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
5. 3. 1970, št. 402-135/70. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu 

1. člen 

Drugi odstavek 53. člena zakona o srednjem šolstvu (Uradni list SRS, št. 
18-138/67) se črta. 

2. člen 

57. člen se tako spremeni, da se glasi: 
»Ravnatelja srednje šole oziroma doma imenuje in razrešuje ustanovitelj, 

potem ko dobi mnenje sveta šole oziroma doma, pedagoške službe in izobra- 
ževalne skupnosti.« 

3. člen 

Za 57. členom se doda nov, 57. a člen, ki se glasi: 
»Ravnatelj srednje šole oziroma doma kot pedagoški vodja: 
— vodi učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor; 
— načrtno hospitira pri pouku oziroma pri vzgojnemu delu, analizira vse- 

bino oblike in metode dela učiteljev oziroma vzgojiteljev, jim pomaga in 
svetuje, razvija njihove strokovne in pedagoške sposobnosti ter skrbi za od- 
pravljanje strokovnih in pedagoških pomanjkljivosti,; 
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— preučuje skupaj s pedagoško službo vsebino in kvaliteto vzgojno- 
izobraževalne dejavnosti srednje šole oziroma doma; 

— skrbi za izboljšanje oblik in metod vzgojno-izobraževalnega dela uči- 
teljev oziroma vzgojiteljev, za povezavo srednje šole oziroma doma z okoljem 
ter z delovnimi in drugimi organizacijami, pri katerih imajo učenci praktični 
pouk oziroma prakso; 

— spremlja in ocenjuje vzgojno-izobraževalno delo učiteljev oziroma vzgo- 
jiteljev; 

— skrbi za mentorstvo mlajšim učiteljem oziroma vzgojiteljem; 
— skrbi za družbeno, pedagoško, metodično in strokovno izpopolnjevanje 

učiteljev oziroma vzgojiteljev.« 
4. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Določba drugega odstavka 53. člena zakona o srednjem šolstvu (Uradni 
list SRS, št. 18-138/67) je bila sprejeta po analogiji glede na drugi odstavek 
17. člena splošnega zakona o šolstvu (Uradni list SRS, št. 4-48/64), kjer je 
določeno, da je treba statut skupnosti šol za vse območje Jugoslavije, preden 
je dokončno sprejet, predložiti v obravnavanje zvezni skupščini. Analogno tej 
določbi bi bilo treba statut skupnosti šol za območje republike predložiti 
republiški skupščini. Temeljni zakon o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5-33/65) 
sicer te zahteve ne določa v členih 92 in 94, ko ureja združevanje zavodov, 
pač pa v 54. členu določa, da se lahko v aktu o ustanovitvi zavoda določi, da 
mora zavod predložiti ustanovitelju v mnenje statut, preden ga sprejme. O 
statutih skupnosti v temeljnem zakonu o zavodih ni določb. 

V praksi bi bilo težko izvedljivo, da bi se Skupščina SR Slovenije ukvarjala 
s številnimi statuti skupnosti srednjih šol in domov za učence teh šol, zlasti 
še, ker bi obravnavanje takega statuta v samoupravnem sistemu pomenilo le 
pregled njegovih določb glede ustavnosti in zakonitosti. 

Spremembo 57. člena zakona o srednjem šolstvu predlagamo zato, ker je 
bilo v Skupščini SR Slovenije ob sprejemanju zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o osnovni šoli izraženo mnenje, naj se v srednjih šolah in 
domovih za učence teh šol ter v zavodih za usposabljanje uzakoni enak način 
imenovanja in razrešitve ravnatelja kakor v osnovni šoli. Po cit. zakonu, ki je 
bil sprejet aprila meseca letos, imenuje in razrešuje ravnatelja osnovne šole 
ustanovitelj osnovne šole, potem ko dobi mnenje sveta šole, pedagoške službe 
in izobraževalne skupnosti;. Predvidena sprememba 57. člena zakona o srednjem 
šolstvu je analogna tej določbi. Predlagana sprememba je v skladu s 44. členom 
temeljnega zakona o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5-33/65 in 50-551/68), 
v katerem je določeno, da se le z zakonom lahko določi, drugačno imenovanje 
in razrešitev, kakor je določeno v tem členu. Nov 57. a člen je analogno 
prevzet po noveliranem zakonu o osnovni šoli, ker ima ravnatelj srednje šole 
oziroma doma kot pedagoški vodja podobne naloge kakor v osnovni šoli. 

S predlagano spremembo 57. člena se zagotavlja večji vpliv družbene 
skupnosti na delo vzgojnonizobraževalnih zavodov. Menimo, da je predlog ute- 
meljen iz naslednjih razlogov: 
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Po sedanjem zakonu daje1 usltanovitelji k imenovanju ravnatelja sicer 
soglasje, vendar to ne omogoča, da bi občinska skupščina postala aktivnejša 
pri načrtovanju in izvajanju kadrovske politike. S tem, da bo imenoval rav- 
natelja šole ustanovitelj, potem ko bo dobil mnenje sveta šole;, pedagoške službe 
in izobraževalne skupnosti, bo bolj kot doslej zagotovljeno, da bodo aprili 
mesta ravnateljev šol najustreznejši kadri. 

Ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda ima izredno pomembne strokovne 
in družbene naloge. Kot pedagoški vodja vodi učiteljski oziroma vzgojiteljski 
zbor, skrbi za pravilnost pedagoškega dela učiteljev oziroma vzgojiteljev, 
proučuje skupaj s pedagoško službo vsebino in kvaliteto vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti šole, spremlja in ocenjuje vzgojno-izobraževalno delo učiteljev ozi- 
roma vzgojiteljev ter skrbi za njihovo družbeno, pedagoško, metodično in 
strokovno izpopolnjevanje. Z izpopolnjevanjem teh nalog bistveno prispeva k 
boljšemu uresničevanju družbenih normativov in vzgojno-izobraževalnih smot- 
rov. To pa zahteva njegovo večjo samostojnost pri delu v vzgojno-izobraže- 
valnem zavodu, hkrati pa povečano odgovornost nasproti ustanovitelju zavoda. 

V predlogu zakona je sicer spremenjeno splošno načelo o imenovanju in 
razrešitvi ravnatelja, vendar je izjema od splošnega načela utemeljena, ker 
so vzgojno-izobraževalni zavodi delovne organizacije, ki opravljajo dejavnost 
posebnega družbenega pomena, in ker je uspešno vzgojno-izobraževalno delo 
in izpolnjevanje smotrov šole v zelo veliki meri odvisno od strokovnega znanja, 
družbeno-politične zavesti in osebnih kvalitet ravnatelja šole. 

Po ustavnih načelih (XIII. amandma k republiški ustavi) je sicer delavski 
svet tisti samoupravni organ v delovni organizaciji, ki voh individualni izvršilni 
organ, vendar je v tretjem odstavku navedenega amandmaja predvideno, da 
se lahko z zakonom določi poseben postopek in način za imenovanje in razrešitev 
individualnega organa delovne organizacije, ki opravlja dejavnost posebnega 
družbenega pomena. Ureditev, v kateri se delavskemu svetu ali drugemu 
ustreznemu organu upravljanja (svet zavoda) jemlje ta samoupravna pravica, 
se odmika od omenjenega ustavnega načela, vendar je intencija pooblastila iz 
tretjega odstavka XIII. amandmaja prav v tem, da omogoči večjo ingerenco 
družbe pri imenovanjih direktorja v delovnih organizacijah, ki opravljajo 
zadeve posebnega družbenega pomena, kar se kaže tudi, v tem, da organ 
družbeno-politične skupnosti neposredno imenuje direktorja take delovne orga- 
nizacije. V predloženem primeru je zato možno zagotoviti družbeni vpliv s 
predvideno rešitvijo, po kateri ravnatelja zavoda imenuje in razrešuje občinska 
skupščina potem, ko dobi mnenje sveta zavoda. Tako svet zavoda ni povsem 
izključen iz postopka za imenovanje ravnatelja, kajti organ, ki izvede imeno- 
vanje, je dolžan poprej pribaviti mnenje sveta prizadetega zavoda, ki na ta 
način sodeluje pri njegovi izbiri. 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 3. marca 
1970 obravnaval osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem 
šolstvu, ki ga je pripravil republiški sekretariat za prosveto in kulturo. K za- 
konskemu osnutku je bila priložena tudi kvantitativna analiza ravnateljskega 
kadra v srednjih šolah in v zavodih za usposabljanje otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 
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Odbor v načelni razpravi k osnutku zakona ni imel pripomb. V zvezi 
z imenovanjem ravnateljev je bilo opozorjeno na težave, ki nastopajo zaradi 
neurejenega ustanoviteljstva nekaterih srednjih šol. Republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo zagotavlja, da bo vprašanje ustanoviteljstva še za pre- 
ostalih pet srednjih šol kmalu rešeno. 

Ravnatelji srednjih šol morajo opravljati zelo pomembne in odgovorne 
pedagoške naloge. Te naloge morejo kvalitetno opravljati le profesorji z visoko 
izobrazbo, ki imajo več let delovne dobe. Vprašanju delovnih izkušenj ravna- 
teljev srednjih šol na sekretariat v prihodnje posveti večjo pozornost, ker 
podatki iz priložene analize kažejo, da imajo nekateri ravnatelji premalo1 

delovnih izkušenj. 
V podrobni obravnavi osnutka zakona je odbor sprejel naslednje spremi- 

njevalne in dopolnilne predloge: 
K 2. členu: V zadnji vrsti se za besedama ^izobraževalne skupnosti« 

doda besedilo »ki financira osnovno dejavnost srednje šole oziroma doma«. 
Navedena dopolnitev je potrebna, ker bi se na ta način izognili morebitnim 

nesporazumom o tem; katera izobraževalna skupnost naj da mnenje k imeno- 
vanju ravnatelja. 

K 3. členu: V tretji vrsti četrte alinee se med besedama »ter« in »z« 
vključi besedilo »še posebej«. 

S to dopolnitvijo se natančneje opredeljujejo naloge ravnatelja v zvezi 
s povezavo šole oziroma doma z okoljem in z delovnimi in drugimi organiza- 
cijami, pri katerih imajo učenci praktični pouk oziroma prakso. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona s pred- 
laganimi spremembami in dopolnitvami. 

Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Ceneta 
Matičiča. 

St.: 61-40/70 
Ljubljana, 3. 3. 1970 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji 
dne 11. februarja 1970 obravnaval osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o srednjem šolstvu, ki ga je republiški skupščini predložil republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo. Predlagatelj je k zakonskemu osnutku 
priložil tudi kvantitativno analizo ravnateljskega kadra v srednjih šolah in 
v zavodih za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in 
telesnem razvoju. 

Odbor se je v načelni razpravi strinjal s predloženo spremembo oziroma 
dopolnitvijo zakona o srednjem šolstvu. Večja pristojnost družbene skupnosti 
pri imenovanju in razreševanju ravnateljev srednjih šol je lahko porok za 
izboljšanje sestava vodstvenega kadra na teh šolah. Osnutku zakona priložena 
informacija namreč opozarja, da je še vedno visok odstotek ravnateljev stro- 
kovnih šol z neustrezno izobrazbo. 

V razpravi so člani odbora opozorili na težave, ki nastopajo pri nekaterih 
srednjih šolah zaradi neurejenega ustanoviteljstva, bodisi da je ustanoviteljev 
več, bodisi da jih sploh ni, ker so se nekatere institucije tej dolžnosti odrekle. 
Ker je urejeno ustanoviteljstvo izredno pomembno tudi za redno delo srednjih 
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šol, je odbor sklenil, naj hkrati s predlogom zakona predlagatelj izoblikuje tudi 
svoje stališče za rešitev tega vprašanja. 

V podrobni obravnavi zakonskega osnutka je odbor predlagal, da se zaradi 
jasnosti besedila 2. člena dopolni tako, da se pika nadomesti z vejico ter doda 
besede »ki financira dejavnost srednje šole oziroma doma«. 

Za svojo poročevalko na seji zbora je odbor določil poslanko Majdo 
Poljanšek. 

St: 61-40/70 
Ljubljana, 13. 2. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
12. 2. 1970, št. 61-40/70. 

OSNUTEK ZAKONA 
o spremembah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami 

v telesnem in duševnem razvoju 

1. člen 

Drugi odstavek 31. člena zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 5-26/68) se 
spremeni tako, da se glasi: 

»Ravnatelja zavoda za usposabljanje imenuje in razrešuje skupščina občine, 
potem ko dobi mnenje sveta zavoda, pedagoške službe in izobraževalne skup- 
nosti.« 

Tretji in četrti odstavek 31. člena se črta. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Spremembe v 31. členu zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju predlagamo zato, ker je bilo 
v Skupščini SR Slovenije ob sprejemanju zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovni šoli izraženo mnenje, naj se v srednjih šolah in domovih za 
učence teh šol ter v zavodih za usposabljanje uzakoni enak način imenovanja 
in razrešitve ravnatelja kakor v osnovni šoli. Po cit. zakonu, ki je bil sprejet 
aprila meseca letos, imenuje in razrešuje ravnatelja osnovne šole ustanovitelj 
osnovne šole, potem ko dobi mnenje sveta šole, pedagoške službe in izobraže- 
valne skupnosti. Predvidena sprememba 57. člena zakona o srednjem šolstvu 
je analogna tej določbi. Predlagana sprememba je v skladu s 44. členom 
temeljnega zakona o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5-33/65 in 50-551/68) in 
s tretjim odstavkom XIII, amandmaja k republiški ustavi, v katerem je dolo- 
čeno, da se le z zakonom lahko določi drugačno imenovanje in razrešitev, kakor 
je določeno v tem členu. 
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POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 3. marca 
1970 obravnaval osnutke zakona o spremembah zakona o usposabljanju otrok 
in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki ga je pripravil 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

Odbor v načelni razpravi k osnutku zakona ni imel pripomb. 
V podrobni obravnavi je odbor sprejel naslednji dopolnilni predlog: 
K 1. členu : V zadnji vrsti se za besedama »-izobraževalne skupnosti« 

doda besedilo »ki financira osnovno dejavnost srednje šole oziroma doma«. 
Z navedeno dopolnitvijo so izključeni nesporazumi o tem, katera izobra- 

ževalna skupnost naj da mnenje k imenovanju ravnateljev. 
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona s pred- 

lagano dopolnitvijo. 
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Ceneta 

Mati čiča. 

St.: 56-5/70 
Ljubljana, 3. 3. 1970 

Odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora — poročilo 
z dne 13. 2. 1970, št. 56-5/70. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
12. 2. 1970, št. 56-5/70. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o preosnovanju visoke šole za sociologijo, politične vede in novinarstvo 
v fakulteto in o priključitvi te fakultete univerzi v Ljubljani 

Vjisoka šola za sociologijo, politične vede in novinarstvo (VŠSPN) je bila 
ustanovljena kot visoka šola za politične vede z zakonom o ustanovitvi visoke 
šole za politične vede (Uradni list SRS, št. 4-42/61) ter preimenovana z zakonom 
o visoki šoli za sociologijo, politične vede in novinarstvo (Uradni list SRS, 
št. 32-236/68). 

Univerzitetni svet univerze v Ljubljani je na seji dne 5. 5. 1966 na pobudo 
VŠSPN sklenil, naj vprašanje priključitve visoke šole za politične vede kot nove 
fakultete k univerzi obravnava poprej študijska komisija univerzitetnega sveta. 

VSSPN je v decembru 1966 zaprosila Skupščino SR Slovenije in univer- 
zitetni svet v Ljubljani za preosnovanje v fakulteto za sociološke, politične vede 
in novinarstvo, ki bi delovala v okviru univerze v Ljubljani. 

Univerzitetni svet je na seji dne 16. 6. 1967 razpravljal o predlogu šole za 
preosnovanje v fakulteto in, upoštevajoč stališča študijske komisije, sklenil 
predlagati Skupščini SR Slovenije kot ustanovitelju fakultet, da imenuje matični 
odbor, ki naj po običajnem postopku pripravi predlog za ustanoviteljstvo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je potem, ko je prejel pravno mnenje 
RSPK št. 021-58/67 z dne 14. 7. 1967 imenoval s sklepom št. 020-41/61 z dne 
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14. 9. 1967 začasno komisijo za preučitev predloga o spremembi statusa visoke 
šole za politične vede v Ljubljani. Ta komisija je dne 9. 2. 1968 predlagala, da se 
vključitev navedene šole v univerzo v Ljubljani odloži, dokler se ne preuči in 
oceni predreformni ekstenzivni razvoj visokega šolstva in z zakonom o visokem 
šolstvu SRS določi v skladu z racionalno delitvijo dela status vseh visokih in 
višjih šol na področju družbenih ved v SR Sloveniji. 

Po sprejetju zakona o visokem šolstvu (Uradni list SRS, št. 9-61/69) je 
univerzitetni svet na seji dne 16. 4. 1969 imenoval posebno komisijo z nalogo, 
da pretehta razloge in izdela mnenje o vključitvi šole kot fakultete v univerzo 
v Ljubljani. Ta komisija je dala v svojem poročilu z dne 27. 5. 1969 mnenje, da 
šola v danih okoliščinah izpolnjuje pogoje, da lahko univerzitetni svet sproži 
postopek za vključitev te šole v univerzo v Ljubljani. 

Univerzitetni svet je nato na seji dne 14. 7. 1969 na podlagi sklepa I. seje 
univerzitetnega pedagoško znanstvenega sveta sklenil predlagati, naj se visoka 
šola za sociologijo, politične vede in novinarstvo vključi v univerzo kot fakulteta. 

PO zadnjem odstavku 73. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list SRS, 
št. 9-61/69) se visokošolski zavod lahko preosnuje v fakulteto in pridruži univerzi 
z zakonom, po tem ko da o tem svoje mnenje univerzitetni svet. 

Glavni razlogi v prid preosnovi visoke šole za sociologijo., politične vede 
in novinarstvo v fakulteto so: 

1. z zakonom o visoki šoli za sociologijo, politične vede in novinarstvo je ta 
šola postala matična šola za sociologijo in novinarstvo. S preosnovanjem te šole 
v fakulteto bo študij sociologije ponovno vključen v univerzo; 

2. smotrnejše povezovanje študija novinarstva in političnih ved s študijem 
na drugih fakultetah, posebno s študijem na družboslovnih fakultetah; 

3. potreba, da študenti šole kombinirajo študij matičnih strok s študijem 
na drugih fakultetah in obratno, zlasti na ravni študija tretje stopnje; 

4. povezovanje učiteljev šole z učitelji posameznih fakultet bi bilo uspeš- 
neje in lažje izvedljivo v skupnosti institucionalnega značaja; 

5. pospešitev in racionalizacija znanstveno-raziskovalnega dela, ki ga razvija 
šola. 

Sprejem zakona o preosnovanju visoke šole za sociologijo, politične vede in 
novinarstvo v fakulteto in o priključitvi te fakultete univerzi v Ljubljani, 
katerega osnutek se prilaga, predlagamo na podlagi predloga šole in njegove 
utemeljitve ter na podlagi sklepa univerzitetnega sveta z dne 14. 7. 1969; 
s tem sklepom je izpolnjen pogoj, ki ga določa zadnji odstavek 73. člena zakona 
o visokem šolstvu. 

Finančnih posledic novi zakon ne bo imel. 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 3. marca 
1970 obravnaval predlog za izdajo zakona o preosnovanju visoke šole za socio- 
logijo, politične vede in novinarstvo v fakulteto in o priključitvi te fakultete 
univerzi v Ljubljani, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Odbor k predlogu za izdajo zakona ni imel pripomb. 
Da bi bili med visoko šolo in univerzo ter njenimi fakultetami pravočasno 

urejeni vsi odnosi, ki so potrebni za začetek rednega delovanja nove fakultete 
že v študijskem letu 1970/71, je odbor sprejel pobudo, naj izvršni svet prouči 
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in predlaga najustreznejši način za skrajšani postopek za sprejem zakona. 
Skrajšani postopek je utemeljen tudi zatx>; ker se v dosedanji razpravi niso 
pokazala sporna vprašanja. Uveljavitev zakona ne nalaga republiki novih 
finančnih obveznosti, ker izobraževalna skupnost SR Slovenije financira visoke 
šole z istimi merili kot fakultete. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog za izdajo zakona 
o preosnovanju visoke šole za sociologijo, politične vede in novinarstvo v fa- 
kulteto in o priključitvi te fakultete univerzi v Ljubljani. 

Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Ceneta 
Matičiča. 

St: 022-185/70 
Ljubljana, 3. 3. 1970 

Odbor za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora — poročilo 
z dne 26. 2. 1970, št. 022-185/70. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
5. 3. 1970, št. 022-185/70. 

OSNUTEK ZAKONA 

o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam 

1. člen 

Vsaka tiskarna na območju SR Slovenije mora, ne glede na obveznost 
pošiljanja tiskov po določbah temeljnega zakona o pošiljanju tiskov določenim 
zavodom (Uradni list SFRJ, št. 15-305/65), pošiljati brezplačno in na svoje 
stroške: 

1. po en izvod vsega svojega tiska študijskim knjižnicam v Celju, v Ma- 
riboru in v Kopru ter študijski knjižnici »Miran J are« v Novem mestu; 

2. po en izvod svojih periodičnih publikacij študijskim knjižnicam v Kra- 
nju, v Murski Soboti in v Novi Gorici. 

' Od tiska pod 1. točko prejšnjega odstavka so izvzeti službeni in trgovski 
obrazci, letaki, reklamne objave (plakati), kratki oglasi in zasebna sporočila. 

2. člen 

Gospodarske organizacije in zavodi na območju SR Slovenije, ki proizvajajo 
gramofonske plošče, so poleg obveznosti po določbah temeljnega zakona o po- 
šiljanju tiskov določenim zavodom dolžni brezplačno in na svoje stroške po- 
šiljati študijski knjižnici v Mariboru po en izvod vsake gramofonske plošče. 

3. člen 

Z denarno kaznijo do 2000 dinarjev se kaznuje za prekršek delovna orga- 
nizacija in druga pravna oseba, ki mora pošiljati obvezne izvode tiska, če se ne 
ravna po določbah 1. in 2. člena tega zakona. 
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Z denarno kaznijo do 200 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba delovne 
organizacije oziroma druge prave osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

4. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati odlok o obveznem 
pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam (Uradni list LRS, št. 33-196/60). 

5. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Temeljni zakon o pošiljanju tiskov določenim zavodom (Uradni list SFRJ, 
st. 15-305/65) določa^ da mora vsaka tiskarna, da bi bila zagotovljena dostopnost 
vseh tiskov za proučevanje in uporabo ter za njihovo ohranitev, pošiljati po en 
izvod vsakega svojega tiska Jugoslovanskemu bibliografskemu inštitutu, po 
devet izvodov pa centralni knjižnici republike, v kateri je tiskarna, od katerih 
C'Va. v*zvoc^a °bdržita knjižnica, ostalih sedem izvodov pa pošlje centralnim 
knjižnicam drugih republik in centralnim knjižnicam avtonomnih pokrajin. 
Po pojmom tiska misli zakon vse publikacije (knjige, brošure, separate, muzi- 
kalije, revije, časnike, zemljevide in atlase vseh vrst, kataloge, programe in 
podobno) in njihove priloge (tabele1, grafikone, obrazce in podobno), ki so bile 
tehnično razmnožene (s tiskarskimi stroji, litografirane ali izdelane s ciklostilom 
in podobno), kot tudi gramofonske plošče. V svojem 14. členu pa zakon pred- 
videva, da republiški predpisi določajo, kako se pošiljajo gramofonske plošče 
ter komu in kolikšno število, in dalje, da so v republiških predpisih lahko 
določene tudi druge obveznosti glede pošiljanja obveznih izvodov tiska. 

Sedaj ureja obveznosti glede pošiljanja tiska, ki jih lahko republika nalaga 
tiskarnam,^ odlok o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam (Uradni 
list LRS, št. 33-196/60), ki še temelji na zvezni uredbi o obveznem pošiljanju 
tiskov (Uradni list FLRJ, št. 27-216/53). Ker je zvezna uredba s temeljnim 
zakonom o pošiljanju tiskov določenim zavodom; prenehala veljati, je podan 
formalno pravni razlog za izdajo novega republiškega predpisa. Vprašanje 
izdaje novega republiškega predpisa je postalo aktualno tudi ob dejstvu, da 
smo v Sloveniji dobili proizvajalca gramofonskih plošč, tj. tovarno gramo- 
fonskih plošč »Helidon« v Ljubljani, ki je zavezan po zveznem predpisu, da 
pošilja gramofonske plošče samo Narodni in univerzitetni, knjižnici v Ljubljani. 
Mimo tega naj bi republiški predpis predvidel sankcije za prekrške, če zavezanci 
ne bi pošiljali tiskov, kakor bi ta določal. 

Osnutek zakona temelji na načelu, da se zagotavljata ohranitev vseh tiskov 
kot kulturnih vrednot ter njihova dostopnost za proučevanje in uporabo. Za- 
tegadelj prevzema dosedanji način obveznega pošiljanja tiskov študijskim 
knjižnicam, ki temelji na tem načelu. Po osnutku zakona prejmejo študijske 
knjižnice v Celju, Mariboru, Kopru in Novem mestu kot pokrajinske knjižnice 
celotni tisk, natisnjen v Sloveniji, razen službenih in trgovskih obrazcev, 
letakov, reklamnih objav (plakatov) ter kratkih oglasov in zasebnih sporočil, 
študijske knjižnice v Kranju, Novi Gorici in Murski Soboti pa samo periodične 
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publikacije (to so: časniki, revije, zborniki, koledarji in podobno), medtem ko 
študijske knjižnice na Ravnah in v Ptuju ter Slovanska knjižnica v Ljubljani ne 
prejemajo nobenega obveznega primerka. 

Glede na nekatere težnje, da bi se prejemanje obveznih primerkov raz;- 
širilo, menimo, da ni globljih razlogov za njihovo upoštevanje. S tem, da jih 
dobivajo Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani in štiri studijske 
knjižnice v različnih med seboj precej oddaljenih pokrajinskih središčih, je za 
varnost arhivskega izvoda slovenskih tiskov v primeru raznih elementarnih 
nesreč dovolj poskrbljeno'. Tak način prejemanja obveznih primerkov, ko 
dobivajo štiri študijske knjižnice vse tiske, tri pa periodične publikacije pa po 
našem mnenju tudi dovolj zadovoljivo rešuje dostopnost slovenskih tiskov za 
proučevanje. Pri dostopnosti slovenskih tiskov je treba namreč poleg obveznih 
primerkov upoštevati še dejstvo, da večji del slovenskih tiskov (73 °/o) nabav- 
ljajo tudi občinske matične knjižnice. Mimo tega zagotavlja dostopnost tiskov 
za študijske namene medknjižnična izposoja, v katero so vključene vse študijske 
kakor tudi občinske matične knjižnice. Ce pogledamo, kako je urejeno vprašanje 
obveznih primerkov v drugih republikah Jugoslavije, moramo ugotoviti, da je 
glede na obsežnost teritorija in števila prebivalcev Slovenija relativno in 
absolutno na prvem mestu. Tako v SR Srbiji in Crni gori nobena knjižnica 
ne prejema obveznega primerka. V SR Makedoniji prejemata obvezni primerek 
dve knjižnici, v SR Hrvatski prejema šest knjižnic obvezne primerke, v SR 
Bosni in Hercegovini pa tri knjižnice. Imeti je treba v vidu, da ne bi bilo 
smotrno še bolj obremenjevati založnike, ki jim je že temeljni zakon^ naložil 
z uvedbo pošiljanja obveznega primerka centralnima pokrajinskima knjižnicama 
v Novem Sadu in Prištini večjo obveznost. Tako zadolžuje temeljni zakon 
slovenske založnike za devet obveznih primerkov vsakega tiska. Mimo navedenih 
republiških obveznosti pa bi še opozoril, da naši založniki po medsebojnem 
dogovoru pošiljajo slovenske tiske brezplačno tudi študijskim knjižnicam v 
Trstu in Celovcu, česar pa ta osnutek zakona ne more zajeti. 

Po osnutku zakona se dalje določa obveznost, da proizvajalci gramofonskih 
plošč v Sloveniji razen Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, ki ji 
morajo obvezne primerke plošč pošiljati po zveznem predpisu, brezplačno in na 
svoje stroške pošiljajo po en izvod vsake gramofonske plošče še tudijski knjižnici 
v Mariboru. Glede na to, da bi se zbirale gramofonske plošče na dveh mestih 
v Sloveniji, bi bilo dovolj poskrbljeno za njihovo varnost in ohranitev. Zato 
ostalim študijskim knjižnicam v Celju, Kopru in Novem mestu, ki sicer prejema 
celotni tisk z območja Slovenije, ni treba pošiljati gramofonskih plošč. S tem 
tudi ne bi po nepotrebnem obremenjevali proizvajalcev gramofonskih plošč in 
tudi ne knjižnic samih, ki bi potrebovale za hranjenje plošč določeno tehnično 
opremo. 

Za predlagano zakonsko rešitev pošiljanja obveznih primerkov v Sloveniji 
se je izrekla tudi Skupnost študijskih knjižnic Slovenije. 

Osnutek zakona uvaja tudi sankcije za primer, če delovna organizacija ali 
druga pravna oseba oziroma odgovorna oseba le-teh ne bi obveznosti izpol- 
njevala. 

Ker osnutek zakona načelno predvideva nadaljevanje obveznega pošiljanja 
tiskov študijskim knjižnicam, kot je teklo po sedanjem republiškem predpisu, 
založniki tiskov ne bodo imeli novih obremenitev. Novo obveznost bi po osnutku 
zakona imela le tovarna gramofonskih plošč »Helidon« v Ljubljani, ki bi ob 
še ne povsem razviti produkciji znašala 800 dinarjev letno. 
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POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 3. marca 
1970 obravnaval osnutek zakona o obveznem pošiljanju tiskov študijskim 
knjižnicam, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije izvršni svet. 

Odbor k osnutku zakona ni imel pripomb. 
Namen zakona je predvsem ta, da se zagotovi ohranitev vseh slovenskih 

tiskov in plošč. Po mnenju odbora ni utemeljeno razširjati število knjižnic, ki 
bi prejemale obvezne primerke tiska in plošč. S tem, da prejema v Sloveniji 
pet knjižnic v različnih precej oddaljenih krajih vse tiske, je zagotovljena 
njihova varnost v primeru elementarnih nesreč. Druge knjižnice si lahko 
pribavijo tiske z medbibliotečno izposojo. 

V odboru je bilo tudi ugotovljeno, da prejemata brezplačno večino tiskov 
tudi knjižnici v Trstu in Celovcu na podlagi dogovora s slovenskimi založbami. 
Za dopolnjevanje njihovega knjižnega fonda prispeva tem knjižnicam nekaj 
sredstev tudi sklad SR Slovenije za založništvo. 

V okviru razprave o knjižnici v Trstu je bilo poudarjeno;, da so velik 
problem prostori. Ce bi ta problem uredili, bi bilo mogoče znatno povečati 
zanimanje za slovensko knjigo. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona. 
Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanko Vido 

Kastrin. 

St.: 65-27/70 
Ljubljana, 4. 3. 1970 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na seji dne 
7. aprila 1970 obravnaval osnutek zakona o obveznem pošiljanju tiskov štu- 
dijskim knjižnicam, ki ga je republiški skupščini, predložil izvršni svet. Hkrati 
je odbor razpravljal o analizi o študijskih knjižnicah v SR Sloveniji, ki jo je 
v zakonskem osnutku na predlog odbora izdelal republiški sekretariat za pro- 
sveto in kulturo. Odbor je bil seznanjen tudi z mnenji in pripombami, ki so jih 
k osnutku zakona republiški skupščini posredovali skupščina občine Ptuj, svet 
za prosveto in kulturo skupščine občine Nova Gorica in občinska konferenca 
SZDL Ravne na Koroškem. 

V načelni razpravi so člani odbora ugotovili, da so načela, na katerih naj 
zakon temelji in ki sta jih določila republiški zbor in prosvetno^kulturni zbor 
Skupščine SR Slovenije ob sprejemu predloga za izdajo zakona o obveznem 
pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam, v predloženem osnutku zakona pravilno 
izvedena. V podrobni obravnavi odbor k osnutku zakona ni imel pripomb. 
Zakon ne prinaša novih rešitev, ampak prevzema dosedanji način pošiljanja 
tiskov študijskim knjižnicam. S tem, da štirim izmed njih dodeljuje celoten tisk, 
trem le periodične publikacije, trem pa ne daje pravice do nobenega obveznega 
primerka, še naprej ohranja neprincipialne rešitve, do kakršnih je odbor izrazil 
nezadovoljstvo že ob obravnavi predloga za izdajo tega zakona. 

Odbor je temeljito pretehtal predloge uvodoma naštetih občinskih skupščin 
in družbeno-političnih organizacij, da bi se prejemanje obveznih primerkov 
razširilo. Na podlagi obširne razprave je presodil, da njihovih pobud ni mogoče 
uresničiti prek predloženega zakona, ki zagotavlja predvsem ohranitev vseh 
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tiskov kot dokazov o založniški, tiskarski in siceršnji kulturni dejavnosti na 
Slovenskem in šele nato urejuje tudi dostopnost in uporabo na podlagi tega 
predpisa pridobljenih dokumentov. Prejemanje obveznih primerkov ni mogoče 
ocenjevati kot neke vrste družbeno pomoč študijskim knjižnicam pri obnav- 
ljanju njihovega knjižnega fonda. Tudi iz povsem praktičnih razlogov ne bi bilo 
smotrno prek predloženega zakona pospeševati dotekanje knjig študijskim 
knjižnicam, saj bi celotni obvezni primerek, kjer je komaj ena tretjina za 
študijske knjižnice koristne literature, predstavljal za nekatere izmed njih 
preveliko dodatno obremenitev strokovnih kadrov in terjal povečanje pro- 
storskih kapacitet. Upoštevati namreč velja, da nekatere študijske knjižnice niso 
niti kadrovsko niti prostorsko dovolj usposobljene za opravljanje dosedanjih 
nalog. 

Kot že ob obravnavi predloga za izdajo zakona o obveznem pošiljanju 
tiskov študijskim knjižnicam na seji dne 15. 9. 1969 je odbor tudi tokrat zavzel 
stališče, da je nujno za študijske knjižnice doseči ugodnosti pri nabavi tiska 
tako s smotrneje urejenim financiranjem prek predvidenih kulturnih skupnosti 
kot z medsebojnim dogovorom med založniki in skupnostjo študijskih knjižnic 
Slovenije. Predvsem pa kaže čimprej spodbuditi razpravo o sodobnejšem liku 
študijskih knjižnic kot sestavnega dela ustrezneje oblikovane knjižnične mreže 
na Slovenskem. Nova koncepcija usmeritev študijskih knjižnic, funkcionalno 
združenih z ostalimi knjižnicami v močne knjižnične centre posameznih območij, 
naj bolj kot iz klasičnih, izrazito znanstvenih nalog izhaja iz živih potreb 
koristnikov in iz specifičnih nalog, ki jih pogojuje zgodovinski, kulturni in 
gospodarski razvoj njihovega območja. 

Odbor je ocenil k zakonskemu osnutku priloženo gradivo kot resen poskus 
dokumentirane analize o študijskih knjižnicah na Slovenskem, ki pa vendarle ne 
daje celotne slike o stanjih, nalogah in delovanju posameznih knjižnic. Na seji 
je bil zato temeljiteje osvetljen razvoj študijske knjižnice v Novi Gorici, ki so 
ji zaupane izredno pomembne in specifične naloge kulturnega povezovanja in 
ohranjanja izredno živih kulturnih vezi med goriškimi Slovenci tostran in 
onstran meje. Opozorjeno je bilo, da v Gorici, kjer bi bilo potrebno kulturno 
delovati še z večjim posluhom kot kje drugje, ni slovenske študijske knjižnice 
in bi morala tudi to dolžnost prevzeti študijska knjižnica v Novi Gorici. 
Nadalje naj bi študijska knjižnica v Novi Gorici kot ena osrednjih kulturnih 
institucij prispevala k izoblikovanju kulturnih žarišč v tem povsem novem 
mestu na slovenskem zahodnem mejnem območju. Nikakor ne gre prezreti 
pokrajinskega pomena njenega delovanja, saj zajema kar štiri goriške občine, 
deloma pa sega tudi do občine Sežana. Na kulturno dokaj nerazvitem območju, 
hkrati pa ob širokem organizacijskem ter vsebinskem konceptu italijanskih 
knjižnic onkraj meje, kjer so v petih letih ustanovili 29 kulturnih institucij te 
vrste, bo študijska knjižnica v Novi Gorici lahko učinkovito uresničevala svoje 
prepotrebno kulturno, izobraževalno in vzgojno poslanstvo le ob skrbne j ši 
prizadevnosti družbe. 

Člani odbora so poleg nekaterih metodoloških nejasnosti v predloženi 
analizi, katerih se je zavedal tudi sam avtor, opozorili še na neustrezne in 
nerazčiščene statistične pokazatelje, ki imajo lahko zelo dvorezen učinek npr. 
pri zaporedjih in primerjavah dela posameznih študijskih knjižnic. Še pred 
razpravo na seji prosvetno-kulturnega zbora se bo odbor seznanil s stališči 
slovenskih založb in skupnosti študijskih knjižnic SR Slovenije do predloženega 
osnutka zakona. Nadalje je odbor zadolžil republiški sekretariat za prosveto in 
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kulturo, da izdela predlog konkretnih rešitev za uspešnejše obnavljanje fonda 
nekaterih študijskih knjižnic. 

Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil svojega 
podpredsednika Marjana Tavčarja. 

St.: 65-27/70 
Ljubljana, 10. 4. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
5. 3. 1970, št. 65-27/70. 

PREDLOG ODLOKA 

o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju 

Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 94. člena 
zakona o visokem šolstvu (Uradni list SRS, št. 9-61/69) je Skupščina SR Slo- 
venije na seji republiškega zbora in na seji prosvetno-kulturnega zbora 
sprejela 

ODLOK 

o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju 

I. 

Višja šola za organizacijo dela v Kranju izpolnjuje pogoje, ki jih določa 
zakon o visokem šolstvu in sme izdajati spričevala s splošno priznano veljav- 
nostjo. 

II. 

Studentom, ki so v organizacijskih enotah šole na območju drugih republik 
izpolnili učno obveznost, opravili izpite in diplomirah, sme šola izdajati spri- 
čevala s splošno veljavnostjo po predhodnem soglasju pristojnih organov drugih 
republik. 

III. 

Dokler ne bo ustrezen zvezni ali republiški zakon določil strokovnega 
naslova za diplomante višje šole za organizacijo dela v Kranju, šola ne more 
izdajati diplomantom diplom s strokovnim naslovom »inženir organizacije dela«. 

IV. 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«. 

OBRAZLOŽITEV 

Višja šola za organizacijo dela v Kranju, je 14. januarja 1970 predlagala 
Skupščini SR Slovenije, da na podlagi drugega odstavka 94. člena zakona o 
visokem šolstvu izda akt, s katerim potrjuje, da šola izpolnjuje pogoje, ki jih 
za višje šole določa zakon o visokem šolstvu. 94. člen zakona o visokem šolstvu 
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^otit°dfwna d0l!fbe Zak°na ne Veljajo Za zavode> ki jih kot višje šole ustanovile delovne in druge organizacije. Td zavodi ne morejo izdajati diplom 

Z7aJZ1CeVal SJPlOŠn° Po sedanji ureditvi se visokSS 
zakol™ 7 m PraV1 Z, Zakonom- Višje šole, ki niso bile ustanovljene z zakonom, imek pa so po tedaj veljavnih predpisih status višjih šol, ga lahko 
obdržijo se naprej, ce se v dvanajstih mesecih od dneva, ko je začel veljati 
zakon o visokem solstvu, z aktom Skupščine SR Slovenije ugotovi da izpol- 
njujejo pogoje po tem zakonu. 8"<«vi, aa izpoi 

vKrInSTniji-ima
+
m° tfkŠni ŠOU- T° Sta ^a Šola za organizacijo dela 

» 1 , .J ' kl JO f ustan°vila skupscina občine Kranj in višja tehniška varnostna 
™ J° Je ustanovila Zveza varnostnih inženirjev in tehnikov SR Slovenije Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 10. februarja 

rJnoT ' Jal,? višje sole za organizacijo dela v Kranju. Odbor je azpolagal z gradivom višje šole za organizacijo dela v Kranju o dejavnosti in 
organizaciji šole ter mnehji, ki so jih poslali odboru univerza v 
ekonomska fakulteta v Ljubljani, visoka ekonomsko-komercialna šola v Mari! 
boru m gospodarska zbornica SR Slovenije. Navedene institucije razen univerze 
v Ljubljani bre zpridržkov podpirajo verifikacijo in izražajo željo po še tes- 

ejsem sodelovanju s solo. Ekonomska fakulteta ima pripombe le na širjenje 
delokroga te sole na druge republike, kjer po njenem mnenju ni mogoče 
zagotoviti taksne kvalitete izobraževanja kot v Sloveniji. Univerza v Ljubljani 
pa predlaga, naj bi v postopku za verifikacijo sodelovala komisija strokovnjakov 
ki bi zbrala m ocenila vse potrebne podatke, da se ugotovi ali šola izpolnjuje 
pogoje zakona o visokem šolstvu. 

Republiški^ sekretariat za prosveto in kulturo še ni imel stališča in prav 

l Ivi aZWt a skupnOSt SR Slovenije, katere predstavnik je izjavil da za oblikovanje stališč ni bilo dovolj časa. 

nntr2db0r n\ razpravlJal ° upravičenosti obstoja šole glede na kadrovske potrebe po njenih diplomantih v gospodarstvu, ker se šola samofinancira 
s šolninami, ki jih plačujejo (za leto študija 6000 din) za študente neposredno 

S bi del°Vne «■-«««• prenehale Wcirati Studij svojih studentov, bi bila avtomatično izkazana nepotrebnost šole 

šole raZpraV1 je Ma iznesena ^ta vprašanj, ki zadevajo zlasti, posebnost te 

f. visokošolske zavode, razen te šole in višje tehniške varnostne šole 

Z li ^ SkU?n°St SR Slovenije ^ se na te visokošolske zavode lahko vpise vsakdo, k! izpolnjuje pogoje glede predizobrazbe. Vpis je mogoče 
omejiti le ce se pričakuje, da bo število kandidatov za vpis presegalo zmoglji- 
vost visokošolskega zavoda. 

T p nnSf1 vdf?košolski
1 
zavod ne more zahtevati od rednih študentov šolnine. 

financ f°5 ^ Za iZredne študente in Podiplomski študij se lahko fmancirajo tudi s prispevki študentov ter s sredstvi, ki jih prispevajo družbeno- 

SfSfstSJe!• ZalIltereSlr<me in izobrazba skup- 

. , KeJ: se lahk° tudi na to šolo vpiše vsakdo, ki izpolnjuje pogoje glede pred- 

n.h ' na? ™ vPrašanje, kdo bo financiral študij tistih študentov, za katere 
obvezn^ K^ r de!°Vne 0rganizaciJe- S tem bodo nastale finančne 

K ZObrfZeValn° skupnost SR Slovenije, ki pa prevzema nove 
pričaku^m^T0?1 f3 P° g: SOglaS]'a njenih samoupravnih organov. Lahko pričakujemo, da bo v tem primeru izobraževalna skupnost zahtevala od repu- 
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bliske skupščine dodatna sredstva za pokritje morebitnih obveznosti za izobra- 
ževanje študentov na tej šoli. 

Odbor podpira nove oblike neposrednega sodelovanja in dogovarjanja šole 
z gospodarskimi organizacijami, ki se kaže tudi, prek urejanja finančnih 
vprašanj. Na takšni poslovnosti temelječe financiranje zagotavlja večjo funk- 
cionalnost izobraževanja in realen organizacijski okvir, ima pa ta sistem lahko 
tudi to negativno lastnost, da postane kriterij za vpis in študij prvenstveno 
šolnina, ki jo mora plačati slušatelj in je pri tem drugotnega pomena, kje si bo 
slušatelj pridobil sredstva, če se bo hotel izobraževati. Pri izobraževanju že 
zaposlenih se to ne kaže kot problem, bi pa postal vsekakor za mladino, ki 
nadaljuje študij takoj po končani srednji šoli. 

Ob vseh sprejemljivih in naprednih metodah izobraževanja, ki jih je 
uvedla šola, pa je bila hkrati izražena skrb za strokovnost, kakovost izobra- 
ževalnega dela in za solidno znanje diplomantov. V verifikacijskem postopku 
je treba osvetliti in kasneje odpraviti vse tiste ovire, ki hi delovale v smeri 
navidezne afirmacije šole. 

Pri ocenjevanju dejavnosti šole v preteklem obdobju lahko ugotovimo 
precejšnjo nestalnost, ki se odraža v spreminjanju njenega statusa in v pogostih 
spremembah in dopolnitvah učnega načrta. Sprva je izobraževala kadrovike, 
vendar je po nekaj letih ustrezen oddelek ukinila v spoznanju, da profil 
kadrovik gospodarstvu ustreza in da so za to delo primernejši organizacijsko 
izšolani kadri. To je zahtevalo obsežnejšo spremembo učnega načrta. 

Sola vpisuje študente kot redne, čeprav so ti zaposleni im so za študente 
predavanja in vaje obvezne zlasti zato, ker ni ustreznih učbenikov in literature. 
V razpravi je bila dana pripomba, da je takšen način študija, ko mora študent 
poleg opravljanja rednega dela še vsak dan po več ur obiskovati pouk ter 
izpolnjevati učne obveznosti, prenaporen in z andragoškega gledišča nespre- 
jemljiv. To velja zlasti za tiste študente, ki nimajo srednješolske izobrazbe. 
Vleč delovnih organizacij pomaga študentom tako, da jim znižajo delovno 
obveznost. 

Ker je predavanje osnovna metoda izobraževalnega dela in ker ima šola 
večje število oddelkov na območju Slovenije in v drugih republikah, je učna 
obremenitev stalnih in honorarnih učiteljev zelo visoka in se zato ne morejo 
dovolj posvečati lastnemu strokovnemu izpopolnjevanju. Stalni učitelji zaradi 
tega ne, ker morajo opraviti 50 fl/o učnih ur, honorarni pa zaradi svoje stalne 
zaposlitve. Ob tem ugotavljamo', da nekateri honorarni učitelji šole opravljajo 
honorarne zaposlitve še na drugih visokošolskih zavodih. 

Sola zatrjuje, da je organizacija samostojna znanstvena disciplina in da na 
tem področju opravlja pionirsko delo, vendar ne razvija znanstveno-razisko- 
valnega dela, ker za to delo njeni stalni učitelji niso usposobljeni. Znanstvene 
kvalifikacije imajo predvsem njeni honorarni učitelji z ekonomskih in drugih 
družboslovnih visokošolskih zavodov. 

Odbor se ni mogel spuščati v ustreznost učnih načrtov in programov zaradi 
tega ne, ker ni izdelan profil tega strokovnjaka tako kot za varnostnega inženirja 
in zato ne, ker ni imel na razpolago argumentiranih mnenj strokovnih služb. 

Na podlagi navedenega odbor predlaga republiškemu sekretariatu za pre- 
sveto in kulturo, da za proučitev nadaljnjega smotrnega razvoja izobraževanja 
organizacijskih kadrov ustanovi posebno strokovno komisijo, ki bo do potrditve 
statuta objektivno preverila programe šole in ocenila njeno strokovno raven, 
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ki jo zahteva visokošolski študij. Nadalje morajo rešitve zagotavljati odprtost 
tovrstnega izobraževanja in upoštevati stroške. 

Z odlokom o verifikaciji in potrditvijo statuta bo šola zavezana uresničiti 
pogoje, ki jih za vse višje šole določa zakon o visokošolskem šolstvu. 

Odbor predlaga v svojem predlogu odloka rešitve tistih vprašanj, ki so po 
mnenju odbora v očitnem neskladju z zakoni in so zato pogoj za verifikacijo. 

Za višjo šolo za organizacijo dela v Kranju je značilno, da je izredno močno 
razvila svojo dejavnost v centrih oziroma v oddelkih tudi v drugih republikah 
(20 centrov, od tega 10 v SR Hrvatski in SR BiH) in v načelu k temu ni kaj 
pripomniti. Vendar pa se v zvezi s tem odpirajo nekatera vprašanja. Urejanja 
vseh^ vprašanj visokega šolstva spada v pristojnost posameznih republik, ki 
določajo pogoje in nadzorujejo zakonitost dela visokošolskih zavodov. 

Nekatere republike prav v tem obdobju razpravljajo o novih zakonih o 
visokem šolstvu in tako na primer osnutek, srbskega zakona posveča posebno 
pozornost oddelkom, ki jih na njihovem območju organizirajo visokošolski 
zavodi iz drugih republik. Njihov namen je onemogočiti nadaljnje ustanavljanje 
in delovanje improviziranih oddelkov višjih šol s sedežem v drugih republikah, 
ki nimajo zagotovljenih osnovnih materialnih in kadrovskih možnosti. Zato 
piedvideva osnutek zakona, da je mogoče na območju Srbije ustanoviti dislo- 
cirani oddelek samo v primeru, če bo ta izpolnjeval pogoje, ki so določeni 
z njihovim zakonom, in če bo pristojni organ republike dal soglasje. Osnutek 
zakona predvideva bistveno drugačne in ostrejše kriterije za ustanovitev in delo 
visokošolskega zavoda ter oddelka kot naš zakon. Na primer naš zakon ne 
zahteva, da mora imeti oddelek najmanj 30i0/o učiteljev in 30'°/o strokovnih 
delavcev, ki so v delovnem razmerju za nedoločen čas s polnim delovnim časom. 
V Srbiji naj ne bi bil mogoč več vpis kandidatov, ki nimajo popolne ustrezne 
srednje šole. Glede vpisa je naš zakon bolj liberalen. V luči teh ugotovitev pa 
lahko konstatiramo, da je v preteklem obdobju prav višja šola za organizacijo 
dela vpisovala največ študentov brez srednje šole in da so učitelji v oddelkih 
šole v drugih republikah praviloma honorarno zaposleni. Izobrazbeni sestav 
novincev se sedaj izboljšuje. 

Po našem zakonu se enote visokošolskega zavoda ustanovijo in odpravijo 
s statutarno odločbo visokošolskega zavoda, ki je podvržena potrditvi Skupščine 
SR Slovenije. Skupščina SR Slovenije s svojimi predpisi ne more urejati sta- 
tusa oddelkov naših visokošolskih zavodov v drugih republikah in jih na osnovi 
svojih predpisov verificirati, ko pa spada urejanje vprašanj visokega šolstva 
v izključno pristojnost republik in ko na drugi strani za šolstvo pristojni organi 
naše republike praktično ne morejo nadzorovati zakonitosti dela teh oddelkov. 

Po mnenju odbora že načelo oportunosti narekuje, naj pristojni organi 
drugih republik presojajo-, ali so jim potrebni takšni oddelki naših visokošolskih 
zavodov in ali so ti v skladu z njihovo kadrovsko politiko in če ti ustrezajo 
njihovim kriterijem v pogledu kadrovskih in materialnih možnosti. Vse to 
narekuje zaključek, da lahko z aktom o verifikaciji verificiramo le dejavnosti 
šole na območju SR Slovenije, medtem ko za verifikacijo oddelkov te šole 
v drugih republikah pristojne prizadete republike. Isto velja seveda tudi za 
pravico podeljevanja spričeval, če naj imajo le-ta splošno priznano veljavnost. 

Sodelovanje na področju izobraževanja med republikami je koristno in še 
premalo razvito, vendar mora to sodelovanje potekati v okviru pravic in dolž- 
nosti posameznih republik. 
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Na predhodni seji je odbor razpravljal o problematiki strokovnih naslovov, 
za kar je bila dana pobuda na seji republiškega zbora in o zakonitosti podelje- 
vanja strokovnega naslova »inženir organizacije dela«, diplomantom višje sole 
za organizacijo dela v Kranju na podlagi pritožb, ki jih je prejela Skupščina 
SR Slovenije. Odbor je mnenja, da je podeljevanje tega naslova nezakonito 
in zato predlaga šoli, da ga ukine, dokler ne bo sprejet ustrezen zvezni ah 
republiški zakon. . . 

Stališče odbora o tem vprašanju je podrobno razloženo v priloženi mtor- 
maciji. .„. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog odloka o verifi- 
kaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju v predloženem besedilu. 

POROČILA 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji 
dne 11. februarja 1970 obravnaval predlog višje šole za organizacijo dela 
v Kranju, naj Skupščina SR Slovenije na podlagi 94. člena republiškega zakona 
o visokem šolstvu sprejme ustrezni akt, s katerim bo potrdila, da višja šola 
za organizacijo dela v Kranju izpolnjuje pogoje zakona o visokem šolstvu in 
lahko še nadalje deluje kot višja šola. Hkrati s tem predlogom je bil odbor 
seznanjen še z obširno informacijo o dejavnosti in organizaciji šole ter s podatki 
o diplomantih in učiteljih na šoli. Na seji dne 5. marca 1970 pa je odbor 
obravnaval predlog odloka o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju, 
ki ga je na podlagi 270. in 316. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
predložil odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo. 

Na seji dne 11. februarja 1970 so člani odbora uvodoma ugotovili, da 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo in izobraževalna skupnost SR 
Slovenije odboru nista predložila svojih dokončnih stališč in ocen o tem, ah 
ie izobraževanje, kot ga organizira višja šola za organizacijo dela v Kranju, 
po organizacijski in vsebinski strani usklajeno z veljavnim sistemom visoko- 
šolskega študija. Mnenji ekonomske fakultete univerze v Ljubljani in visoke 
ekonomske komercialne šole v Mariboru pa je odbor ocenil kot pomanj jivi 
strokovni stališči. Oba visokošolska zavoda zgolj soglašata z verifikacijo sole 
ter izražata željo po še tesnejšem sodelovanju z njo, pri tem pa ne seznanjata 
odbor z nikakršnimi konkretnimi dogovori. Ekonomska fakulteta opozarja tudi 
na obsežno dejavnost šole v drugih republikah, kjer po njenem mnenju ni 
mogoče zagotoviti enake kvalitete (izobraževanja kot v Sloveniji. 

V obširni razpravi o delovanju, organizaciji in vsebini dela višje šole za 
organizacijo dela v Kranju je odbor z večino glasov podprl predlog, da Skupščina 
SR Slovenije šolo verificira. Pri tem so prišla do izraza predvsem naslednja 
stališča dri mnenja: 

Nadaljnjega statusa višje šole za organizacijo dela v Kranju nikakor ne gre 
obravnavati parcialno, ampak šolo ocenjevati le kot del celotnega visokošolskega 
izobraževanja, pri čemer velja upoštevati predvsem potrebnost in uporabnost 
njenih kadrov. 

Višja šola za organizacijo dela v Kranju izobražuje prek organizacijsko- 
proizvodne študijske usmeritve ter s splošno organizacijsko študijsko usmeri- 
tvijo strokovnjake, ki so ob hitrem uvajanju sodobnih tehnoloških metod 
v različnih vejah gospodarstva potrebni. Šola si je z originalnim in sodobnim 
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izobraževanjem in delom skušala najti svoje mesto v našem izobraževalnem 
sistemu, pri čemer se je s pogostimi spremembami učnega načrta hotela pri- 
lagajati tudi nekaterim potrebam v gospodarstvu. Zato si je počasi izoblikovala 
svoj značaj in le postopoma konsolidirala. Zaradi organizacijske obsežnosti in 
razvejanosti je šola izgubljala potrebno strokovno raven in tudi zanemarjala 
zahteve po strokovnem delu učiteljev, kar je eden od pogojev za razvoj vsake 
visokošolske institucije. Sola ima sicer vrsto uglednih predavateljev, vendar 
so le-ti v rednem delovnem razmerju na drugih visokošolskih zavodih, kar 
vzbuja bojazen, da preveliko angažiranje učiteljev še zunaj matičnih šol ne- 
gativno vpliva na kvaliteto predavanj in izpitov. Sola namreč kar 30'% svoje 
dejavnosti pokriva s honorarnimi predavatelji. 

Učni načrti in predmetniki šole se deloma ujemajo s študijskimi načrti 
ekonomske fakultete v Ljubljani in visoke ekonomkko-komercialne šole v Ma- 
riboru, ki na prvi in drugi stopnji študija izobražujeta kadre enakih ah podobnih 
profilov. Ker odbor ni bil seznanjen s strokovnimi ocenami glede kvalitete 
izobraževanja na posamezni šoli, glede tega ni mogel zavzeti svojega stališča 
Opozoril je, da takšno večtirno šolanje ni v skladu s skupščinskimi stališči 
o racionalizaciji na področju vzgoje in izobraževanja in kaže na pomanjkanje 
ustreznih dogovorov med vsemi tremi omenjenimi zavodi. V prid zahtevi po 
usklajenosti visokošolskega izobraževanja bi bila odločitev, da kadre za organi- 
zacijo dela, kakršne gospodarstvo potrebuje, izobražuje tista šola, bodisi samo- 
stojno bodisi vključena v drug visokošolski zavod, ki se je sposobna pri tem 
posluževati najsodobnejših metod in načinov; če do takšnih sporazumnih 
dogovorov ne bo prišlo, bodo v republiki še nadalje trije visokošolski zavodi 
izobraževali strokovnjake enakega profila. 

Prispevke delovnih organizacij za izvajanje rednega pouka je treba smatrati 
kot je to primer na višji šoli za organizacijo dela v Kranju, kot ustrezno obliko 
financiranja, prek katerega se lahko ustvarja prepotrebno sodelovanje in vpliv 
gospodarstva na delo visokih šol. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo naj pred potrditvijo statuta 
šole, prek posebej v ta namen ustanovljene komisije prouči smotrne oblike 
nadaljnjega izobraževanja kadrov za organizacijo dela, oceni program šole in 
preveri njeno strokovno raven glede na zahteve visokošolskega študija. 

Na seji dne 6. marca 1970 je bil poleg predloga odloka o verifikaciji višje 
šole za organizacijo dela v Kranju odboru predložen tudi dopis, ki mu ga je 
v zvezi s predloženim odlokom posredovala višja šola za organizacijo dela 
v Kranju. Sola v svojem pismu izraža svoje mnenje glede vsebine II in III 
točke predloga odloka. 

Upoštevajoč vsebinsko razpravo na seji dne 11. februarja 1970, odbor k 
predlogu odloka o verifikaciji višje šole za Organizacijo dela v Kranju v načelu 
n* inlel PriP,omk- Ponovno je le ugotovil, da brez argumentiranih strokovnih stališč sam ne zmore strokovno oceniti nekaterih vprašanj, ki se poj avliai o 
v zvezi s šolo. 

V podrobni razpravi je odbor z večino glasov (6 za, 3 vzdržani 1 proti) 
sprejel k predlogu odloka naslednje amandmaje: 

»Besedilo točke II. predlogu odloka se v celoti črta.« 
Po mnenju večine članov odbora ni mogoče z odlokom, s katerim se šolski 

zavod verificira, vnašati tudi omejitve za njegovo delovanje in sicer v tem smi- 
slu, da morajo pristojni organi drugih republik dati predhodno soglasje za izda- 
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janje spričeval s splošno veljavnostjo tistim, študentom, ki so diplomirali v orga- 
nizacijskih enotah šole v drugih republikah. Zakon o visokem šolstvu SR Slo- 
venije tudi ne daje nikakršne možnosti za urejevanje vpisa, študija in diplomi- 
ranja študentov v drugih republikah. 

»Besedilo točke III. predloga odloka se v celoti črta.« 
Odbor je soglašal s tem, da strokovni naslov »-inženir organizacije dela«, ki 

ga šola podeljuje svojim diplomantom, ni v skladu z zveznim zakonom in je 
njegova uporaba torej nezakonita^ vendar je večina članov odbora zavzela sta- 
lišče, da prepoved šoli, da ta naslov ukine, ne sodi v predloženi odlok, s katerim 
zgolj verificiramo status višje šole. Tudi zakon o visokem šolstvu SR Slovenije 
ne vsebuje določb o strokovnih naslovih. Vprašanje strokovnih naslovov za 
diplomante te šole naj se ureja z njenim statutom. 

V nasprotju s tem pa so bili nekateri člani odbora mnenja, naj točki II. in 
III. predloga odloka ostaneta nespremenjeni, še zlasti, ker ju bo pred sejama 
pristojnih zborov s pravnega vidika ocenil pravni svet pri izvršnem svetu Skup^ 
ščine SR Slovenije. Šola mora vsekakor podeljevati svojim diplomantom stro- 
kovni naslov, ki mora biti kar najbolj ustrezen in zakonit. Ker za to področje 
zadolžen republiški strokovni organ ni šolo pravočasno opozoril na kršitev ve- 
ljavnega zveznega zakona, naj bi skupščina prek predloženega odloka prepre- 
čila njegovo nepravilno uveljavljanje. 

Odbor predlaga prosvetno-kulturnemu zboru, da pred sprejetjem predloga 
odloka prouči stališča in mnenja, ki so prišla do izraza v razpravah na odboru. 

Za svojega poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbor je odbor določil 
poslanca Jožeta Suhadolnika. 

St.: 022-193/70 
Ljubljana, 6. 3. 1970 

Na svoji seji dne 18. marca 1970 je zakonodajno-pravna komisija obravna- 
vala predlog odloka o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil odbor za prosveto in kulturo republi- 
škega zbora. 

1. Uvodno je bilo ugotovljeno, da je omenjeni odlok predlagan v zvezi z 
določbo 94. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list SRS, št. 9/69), po kateri 
višje šole, ki niso bile ustanovljene z zakonom, so pa po tedaj veljavnih pred- 
pisih imele status višje šole, lahko ta status obdržijo še naprej, če se v dvanajstih 
mesecih od dneva uveljavitve tega zakona z aktom Skupščine SR Slovenije 
ugotovi, da izpolnjuje pogoje po tem zakonu. Rok za to verifikacijo višjih šol 
poteče 28. marca 1970. 

Čeprav sama presoja vprašanja, ali so podani pogoji za verifikacijo šole, 
kakor je predlagana, neposredno nima pravnega značaja, je komisija smatrala, 
da je proučitev in preizkus teh pogojev vsekakor neobhodno predhodna faza 
same verifikacije, ki sicer ne bi imela potrebne podlage in bi bilo brez tega tudi 
sprejemanje pravnega akta neutemeljeno. 

V tej zvezi je bilo ugotovljeno, da običajni postopek predhodnega prever- 
janja dejanskega stanja, ki je bil sicer zadovoljivo izpeljan glede višje tehniške 
varnostne šole v Ljubljani, v primeru višje šole za organizacijo dela v Kranju 
ni bil izveden in je odlok o verifikaciji šole predlagan brez potrebne argumen- 
tacije. Predlagatelj odloka je imel na razpolago v glavnem le gradivo, ki ga 
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je dala prizadeta šola sama in nekaj v naglici danih splošnih mnenj posameznih 
institucij, ki pa nimajo značaja strokovnih ocen obstoječega stanja in pogojev, 
ki morajo biti izpolnjeni za priznanje statusa višje šole po zakonu o visokem 
šolstvu. 2e po odločitvi odbora, da kljub pomanjkanju strokovnih ocen predloži 
verifikacijo, je posredovala svoje mnenje republiška izobraževalna skupnost, ki 
ne soglaša z verifikacijo višje šole za organizacijo dela v Kranju, ker ugotavlja, 
da postopek verifikacije ni bil opravljen na enak način in v enakem obsegu kot 
za višjo tehniško varnostno šolo v Ljubljani. Glede na to, da bi verifikacija 
imela tudi finančne posledice za republiško izobraževalno skupnost, le-ta od- 
klanja verifikacijo omenjene šole ter predlaga, da se ji predhodno predložijo 
strokovna mnenja vseh pristojnih organov in organizacij, predvsem pa mnenje 
univerze v Ljubljani. Doslej omenjene problematike tudi še ni proučil in podal 
svojih ugotovitev in stališč republiški sekretariat za prosveto in kulturo kot 
republiški pravni organ, ki je po drugem odstavku 195. člena ustave SR Slo- 
venije odgovoren za izvajanje zakonov in politike skupščine na tem področju; 
po določbi 9. člena zakona o visokem šolstvu pa še posebej za nadzor nad za- 
konitostjo dela visokošolskih zavodov. 

Očitno je tedaj, da ni bil opravljen običajni postopek, v katerem naj bi 
posebna strokovna komisija zbrala in ocenila vse potrebne podatke in podala 
glede obstoja pogojev po zakonu o visokem šolstvu svoje strokovno mnenje. 

Odbor kot predlagatelj odloka v obrazložitvi predloga odloka sam tudi na- 
vaja, da se ni mogel spuščati v ustreznost učnih načrtov in programov šole 
zaradi tega, ker ni izdelan profil strokovnjaka, ki ga ta šola izobražuje in ker 
ni imel na razpolago argumentiranih mnenj strokovnih služb. Namesto, da bi 
bilo vse strokovno preverjanje in ugotavljanje opravljeno že v predhodnem 
postopku, je odbor šele ob predložitvi verifikacije predlagal republiškemu se- 
kretariatu za prosveto in kulturo, da ustanovi posebno strokovno komisijo, ki 
naj do potrditve statuta šole objektivno preveri programe šole in oceni njeno 
strokovno raven, pri čemer naj ugotovi ali ustreza ravni višješolskega izobra- 
ževanja po zakonu o visokem šolstvu. 

V razpravi je bilo še posebej opozorjeno, da nimamo nobenih zanesljivih 
podatkov in ocen o tem ah šola izpolnjuje temeljne pogoje za višješolsko de- 
javnost po zakonu o visokem šolstvu glede usposobljenosti visokošolskih uči- 
teljev, možnosti rednega in izrednega študija ter znanstveno-raziskovalnega 
dela. 

Čeprav zakonodajno-pravna komisija po vsebinski strani meni, da je iz- 
obraževanje kadrov v smeri, v kakršni deluje višja šola za organizacijo dela 
v Kranju, v načelu potrebno in pozitivno, vendarle po vseh teh ugotovitvah 
zaključuje, da je> predlog za verifikacijo te višje šole preuranjen in nezadostno 
utemeljen. Pred sklepanjem o verifikaciji bi morali pristojni strokovni organi 
argumentirano ugotoviti ah ta šola resnično izpolnjuje pogoje po zakonu o vi- 
sokem šolstvu. Verifikacija brez predhodno preverjenih ugotovitev po mnenju 
komisije ne bi imela potrebne podlage in bi ustvarila stanje, ki ga eventualno 
tudi kasneje ob potrjevanju statuta šole ne bi bilo mogoče bistveno spremeniti. 
V tem primeru je namreč konstitutivni akt glede priznanja statusa šole akt 
o verifikaciji in ne akt o potrditvi statuta šole. V. tej zvezi se je komisija stri- 
njala s stališčem pravnega sveta, da bi bila z eventualno verifikacijo šole brez 
poprejšnje strokovne ocene, ali šola izpolnjuje pogoje kot višja šola po seda- 
njem zakonu o visokem šolstvu, vsebinsko prejudicirana tudi sama potrditev 
statuta šole, ki tudi sodi v pristojnost Skupščine SR Slovenije. Ob potrjevanju 



Priloge 475 

statuta ne bi bilo več mogoče razpravljati o tem, ali šola izpolnjuje vse pogoje, 
ki so po zakonu potrebni za obstoj višje šole; z verifikacijo bi bilo to vpra- 
šanje namreč že predhodno rešeno. 

Kolikor je odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora Skupščine SR 
Slovenije pri svoji odločitvi, da brez predhodnega postopka predlaga verifika- 
cijo šole, tako ravnal zgolj zaradi tega, da se o verifikaciji odloči do poteka 
zakonitega roka (28. marec 1970) — dotlej pa ne bo mogoče opraviti oziroma 
pribaviti vseh potrebnih preveritev in strokovnih mnenj — komisija opozarja 
na možnost, da Skupščina SR Slovenije v svoji pristojnosti spremeni sedanjo 
določbo 94. člena zakona o visokem šolstvu tako, da primemo podaljša zakonski 
rok za verifikacijo nasploh ali pa samo v zvezi z višjo šolo za organizacijo dela 
v Kranju. 

2. Ne glede na pravkar omenjene pomisleke in stališča glede utemelje- 
nosti predloga odloka o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju, za 
primer, če bi kljub temu Skupščina SR Slovenije sklepala o predloženem od- 
loku, pa je komisija v podrobni obravnavi besedila tega predloga predlagala 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K I. točki: 

Besedilo točke se dopolni in spremeni tako, da se glasi: 
»Višja šola za organizacijo dela v Kranju z organizacijskimi enotami 

na območju SR Slovenije izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon o visokem 
šolstvu.« 

Komisija je sprejela stališče pravnega sveta, da bi se predlagana verifikacija 
šole lahko nanašala le na njeno dejavnost na območju SR Slovenije ter bi bilo 
treba v tem smislu učinek akta o verifikaciji, če bo izdan, izrecno v tem smislu 
omejiti. Po podatkih, ki so na razpolago, namreč opravlja ta šola svojo dejavnost 
v znatnem obsegu tudi v svojih centrih oziroma oddelkih na območju drugih 
republik. Urejanje visokega šolstva spada po naši ustavni ureditvi v pristojnost 
republik, zaradi česar je visokošolsko izobraževanje, kolikor posega na območje 
drugih republik, podvrženo zakonskemu režimu ustrezne druge republike. Te 
pa imajo oziroma pripravljajo v svojih zakonih o visokem šolstvu glede ne- 
katerih pogojev za delovanje visokošolskih zavodov nekoliko drugačno ureditev, 
kot velja v SR Sloveniji. Omejitev, ki jo v tem pogledu vsebuje določba II. točke 
predloženega odloka in se nanaša samo na spričevala, ne ustreza temu namenu 
in je tudi preozka. Zaradi tega naj se določba II. točke črta, ustrezna omejitev 
pa navede, kot je predlagano, v besedilu I. točke. 

V besedilu I. točke ni potrebno izrecno omenjati, da sme verificirana šola 
»izdajati spričevala s splošno priznano veljavnostjo«. To je namreč avtomatična 
posledica verifikacije. Ko šola pridobi status višje šole po zakonu o visokem 
šolstvu, se neposredno uporablja določba 20. člena zakona o visokem šolstvu, 
v kateri je določeno, da študent dobi diplomo, ko opravi vse predpisane izpite 
in izpolni druge učne obveznosti, pri čemer je izrečno pojasnjeno, da je diploma 
javna listina. 

K 11. točki: 

Besedilo te točke se v celoti črta iz razlogov, obrazloženih v zvezi z dopol- 
nitvijo besedila I. točke. 

Sedanja III. točka se v zvezi s tem označi kot II. točka. 
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K IV. točki: 

Besedilo točke se črta. 
Predlog je utemeljen z že večkrat izraženim načelnim stališčem komisije, 

da v individualnih aktih o soglasju oziroma individualnih ugotovitvenih aktih 
skupščine, ki nimajo značaja predpisa, ni potrebno še posebej določati vaka- 
cijskega roka za uveljavitev in veljajo s samim sprejemom. 

Eden od članov komisije je imel o predloženih spremembah in dopolnitvah 
k I. in II. točki predloženega odloka ločeno mnenje in ni soglašal z omejitvijo 
verifikacije glede delovanja šole na območju drugih republik, češ da obstoječi 
zakon o visokem šolstvu tega vprašanja nikjer ne ureja in bi takoi odlok 
vseboval omejitev brez zakonske podlage. Ta član komisije je tudi nasprotoval 
večinskemu stališču komisije glede III. točke predloženega odloka in zagovarjal 
stališče, da odločanje o strokovnem naslovu ni stvar predloženega odloka, 
poleg tega pa je navedba strokovnega naslova po 20. členu zakona o visokem 
šolstvu sestavina diplome. Vprašanje, zakaj je zakonska ureditev strokovnih 
naslovov pomanjkljiva in zakaj je doslej šola strokovni naslov nemoteno po- 
deljevala, je po mnenju tega člana komisije tudi stvar odgovornosti pristojnih 
republiških organov, katerih naloga je nadzor nad zakonitostjo delovanja šol in 
priprava potrebnih predpisov. Večina članov komisije pa tega stališča ni 
sprejela in je glede nezakonitosti strokovnega naslova »inženir organizacije 
dela«, ki ga podeljuje višja šola za organizacijo dela v Kranju, soglašala z 
ugotovitvami in stališči odbora kot predlagatelja .in pravnega sveta ter menila, 
da je treba ob eventualni verifikaciji šole izrečno povedati, da Skupščina SR 
Slovenije k nezakonitemu strokovnemu naslovu ne daje pritrditve. 

Na seji sta bila obravnavana tudi amandmaja odbora za vzgojo in izobra- 
ževanje prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije od 6. 3. 1970, 
s katerima pa zaradi že omenjenih lastnih nasprotnih stališč komisija ne soglaša. 

St.: 022-193/70 
Ljubljana, 19. 3. 1970 

PREDLOG ODLOKA 

o verifikaciji višje tehniške varnostne šole v Ljubljani 

Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 94. člena 
zakona o visokem šolstvu (Uradni list SRS, št. 9-61/69) je Skupščina SR Slovenije 
na seji republiškega zbora in seji prosvetno-kulturnega zbora sprejela 

ODLOK 
o verifikaciji višje tehniške varnostne šole v Ljubljani 

I. 

Višja tehniška varnostna šola v Ljubljani izpolnjuje pogoje, ki jih določa 
zakon o visokem šolstvu in sme izdajati spričevala s splošno priznano, veljav- 
nostjo. 

II. 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 10. februar- 
ja 1970 obravnaval predlog zveze varnostnih inženirjev in tehnikov SR Slo- 
venije in višje tehniške varnostne šole v Ljubljani, naj Skupščina SR Slovenije 
na podlagi 94. člena zakona o visokem šolstvu sprejme ugotovitveni akt, da 
šola izpolnjuje pogoje novega zakona o visokem šolstvu ter da lahko še nadalje 
obdrži status višje šole. 

Višja tehniška varnostna šola je bila lani verificirana po prej veljavnem 
zakonu o visokem šolstvu z aktom republiškega sekretariata za prosveto in 
kulturo. Podlaga za verifikacijo, ki jo je opravil sekretariat, je bil natančno 
izdelan elaborat o vseh vprašanjih, ki zadevajo potrebo po teh strokovnjakih 
in njihovo vzgojo. Iz vsega elaborata izhaja, da je vzgoja takšnih strokovnjakov 
potrebna in da šola zagotavlja ustrezno kakovost izobraževanja. Verifikacija je 
bila opravljena zelo kvalitetno. 

Odbor je razpravljal predvsem o primernosti organizacijskega okvira izobra- 
ževanja teh strokovnjakov, ker je gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije 
leta 1965 sprejel zaključek, naj bi se v prihodnje izobraževanje strokovnjakov 
za tehnično varnost uvedlo na vseh treh stopnjah fakultetnega študija. 

Iz zapisnika 3. seje univerzitetne študijske komisije', ki je bila 15. 1. 1970, 
je razvidno, da so dekani tehniških fakultet že izoblikovali koncept rešitve. 
Tako naj bi na eni od fakultet ljubljanske univerze občasno organizirali 
podiplomske seminarje za diplomirane inženirje vseh strok, kjer bi kandidati 
dobili ustrezno specialistično znanje. Pri. eni od fakultet naj se ustanovi oddelek 
ali katedra, ki naj sistematično skrbi za izobraževanje varnostnih inženirjev po 
diplomi. Glede na to predlagajo naj bi bila višja tehniška varnostna šola 
verificirana samo začasno, za toliko časa, da že vpisane generacije dokončajo 
študij. 

v. Odbor tega predloga ni sprejel, ker ni sprejeta uveljavljena še nobena 
rešitev, ki bi zagotavljala kontinuiteto v izobraževanju teh kadrov. 

Ob primeru izobraževanja tovrstnih strokovnjakov na eni strani ugotav- 
ljamo organizacijsko neprilagodljivost obstoječih visokošolskih zavodov za izo- 
braževanje novih likov strokovnjakov, ki jih zahtevajo razvoj znanosti, teh- 
nologije in vsakdanja praksa, hkrati pa na drugi strani veliko honorarno 
angažiranje nekaterih učiteljev teh istih visokošolskih zavodov v posebnih orga- 
nizacijskih oblikah, kot sta na primer obe šoli, ki jih sedaj obravnavamo. 

V posameznih primerih je samostojna organizacija izobraževanja za vzgojo 
posameznih likov strokovnjakov lahko opravičljiva. O o pa gre za organizacijo1, 
ki ima večino honorarnih učiteljev, ki so stalno zaposleni v šolah sorodne stroke 
in če primerjava učnih načrtov obeh šol pokaže enotnost osnovnih teoretičnih 
predmetov in diferenciacijo le v specialnih aplikativnih predmetih, gre lahko 
za neustrezno realizacijo izhodišča naše skupščine po čimbolj smotrnem izobra- 
ževanju novih likov strokovnjakov, ki jih potrebuje praksa. Potrebe po novih 
strokovnjakih naj se zadovoljujejo predvsem v obstoječem šolskem sistemu 
s specializacijo, poglobitvenimi ali dopolnitvenimi tečaji in le v izjemnih pri- 
merih z ustanavljanjem novih smeri in šol. Takšno izobraževanje strokovnjakov 
lahko uspešno izvedejo obstoječi visokošolski zavodi po posebnem programu 
v dogovoru z zainteresiranimi delovnimi organizacijami ter z njihovim sode- 
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lovanjem. Pri obravnavi takšnih vprašanj je treba upoštevati tudi intencije 
zakona o visokem šolstvu, naj združujejo visokošolski zavodi pouk in znan- 
stveno-raziskovalno delo tiste znanstvene discipline deloma ali v celoti pri enem 
visokošolskem zavodu. Zakon omogoča, da učni načrt določi, da se študij 
določenih predmetov opravlja na visokošolskih zavodih, ki te predmete po- 
učujejo kot matični visokošolski zavodi. 

Glede na to odbor predlaga republiškemu sekretariatu za prosveto in kul- 
turo, da najkasneje do konca leta 1970 preuči in predlaga najustreznejšo rešitev 
izobraževanja varnostnih strokovnjakov. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog odloka v pred- 
loženem besedilu. 

POROČILA 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje je na seji 
dne 6. marca 1970 obravnaval predlog odloka o verifikaciji višje tehniške 
varnostne šole v Ljubljani, ki ga je na podlagi 270. in 316. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije predložil v obravnavo odbor republiškega zbora za 
prosveto in kulturo. Pred tem je odbor za vzgojo in izobraževanje na seji dne 
11. februarja 1970 razpravljal o predlogu, ki sta ga skupščini predložili omenjena 
šola in Zveza varnostnih inženirjev in tehnikov SR Slovenije, naj Skupščina 
SR Slovenije na podlagi 94. člena republiškega zakona o visokem šolstvu 
sprejme ugotovitveni akt, da šola izpolnjuje pogoje novega zakona o visokem 
šolstvu ter lahko še nadalje obdrži status višje šole. Hkrati s predlogom so bili 
odboru predloženi tudi statut šole, informacija o njenem delu ter akt, s katerim 
je republiški sekretariat za prosveto in kulturo lani verificiral višjo tehniško 
varnostno šolo na podlagi prejšnjega zakona o visokem šolstvu. 

Odbor je v vsebinski razpravi na seji dne 11. februarja 1970 izhajal 
predvsem s stališča, da republiški zakon o varstvu pri delu zahteva v vseh 
delovnih organizacijah posebno organizirano službo varstva pri delu, ki jo lahko 
opravljajo le ustrezno -usposobljeni kadri z višjo oziroma visoko tehnično 
izobrazbo. Na podlagi predložene informacije in na seji danih pojasnil je bilo 
ugotovljeno, da je profil teh kadrov izdelan in da višja tehniška varnostna šola 
v Ljubljani oblikuje takšne strokovnjake z ustrezno in kakovostno višjo izo- 
brazbo; po mnenju članov odbora ni razlogov, ki bi govorih proti, verifikaciji 
šole. 

Sedanje sicer uspešno šolanje varnostnih inženirjev in tehnikov pa so 
člani odbora ocenili tudi iz vidika same organizacije in kontinuitete izobraže- 
vanja teh kadrov. Menili so, da bi bilo v prihodnje primerneje šolati strokov- 
njake za varstvo pri delu v okviru stopenjskega študija na fakultetah tehniških 
smeri. Pred dokončno odločitvijo pa kaže temeljito proučiti vse predloge, ki jih 
nakazujejo sama šola, univerzitetna študijska komisija kot tudi gospodarski 
zbor Skupščine SR Slovenije v svojih zaključkih iz leta 1965. Na podlagi 
strokovne ocene vseh možnih organizacijskih oblik šolanja tega profila stro- 
kovnjakov, kar naj do konca leta 1970 opravi republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo, bo odbor zavzel svoje dokončno stališče. Ce bodo drugače za- 
stavljene oblike izobraževanja kadrov za tehniko varnosti terjale tudi republiška 
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finančna sredstva; je treba pri tem upoštevati predhodno mnenje republiške 
izobraževalne skupnosti. 

Izhajajoč iz vsebinske razprave na seji dne 11. februarja 1970, odbor k 
predlogu odloka o verifikaciji višje tehniške varnostne šole, ki mu je bil 
predložen na seji dne 6. marca 1970, ni imel pripomb. Odbor predlaga zboru, 
da odlok sprejme v predloženem besedilu. 

Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil svojega 
člana Jožeta Suhadolnika. 

St.: 022-175/70 
Ljubljana, 6. 3. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 21. seji 
dne 18. marca 1970 obravnavala predlog odloka o verifikaciji višje tehniške 
varnostne šole v Ljubljani, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil odbor za 
prosveto in kulturo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi je predstavnik predlagatelja komisiji pojasnil, da je 
v obdobju šestih mesecev posebna komisija republiškega sekretariata za pro- 
sveto in kulturo opravila postopek verifikacije za to šolo po prejšnjem zakonu 
o visokem šolstvu (Uradni list SRS, št. 14/65) ter je nato sekretariat za prosveto 
in kulturo to šolo verificiral na podlagi drugega odstavka 14. člena prejšnjega 
zakona o visokem šolstvu z aktom z dne 10. 3. 1969. Predlagatelj smatra, da je 
verifikacija te šole upravičena, ker izpolnjuje pogoje po sedanjem zakonu 
o visokem šolstvu, zahteva pa od republiškega sekretariata za prosveto in kul- 
turo, da v letu 1970 reši vprašanje nadaljnje organizacije izobraževanja stro- 
kovnjakov za tehnično varnost oziroma najde najustreznejšo obliko izobraže- 
vanja za ta profil kadrov, ki so naši družbi zelo potrebni. 

Komisija se je s temi pojasnili predstavnika predlagatelja strinjala in glede 
verifikacije te šole oziroma ugotovitve, da šola izpolnjuje pogoje po obstoječem 
zakonu o visokem šolstvu, ni imela pripomb. 

V razpravi po podrobnostih pa je komisija sprejela naslednja dva amand- 
maja: 

K I. točki: 

Besedilo te točke se spremeni tako, da se za besedo: »šolstvo« postavi pika, 
besedilo: »in sme izdajati spričevala s splošno priznano veljavnostjo« pa se črta. 

Ker se s tem odlokom ugotavlja le, ali ta šola izpolnjuje pogoje po zakonu 
o visokem šolstvu tako, kot to določa drugi odstavek 94. člena tega zakona, ni 
potrebno v določbi te točke še posebeji navajati, da sme šola izdajati spričevala 
s splošno priznano veljavnostjo-. V določbah 20. člena citiranega zakona je nam- 
reč že določeno, da dobi študent diplomo1, ko opravi vse predpisane izpite in 
izpolni druge obveznosti s tem, da se v diplomi navede strokovni naslov in, 
da je diploma javna listina. Zato bo v primeru ugotovitve, da ta šola izpolnjuje 
pogoje po tem zakonu, lahko šola svojim študentom na podlagi citiranega po- 
oblastila izdajala diplome z navedbo ustreznega strokovnega naslova. Zato ni 
potrebno tega še posebej- navajati v besedilu te točke. 
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K II. točiti: 

Glede na že večkrat izraženo načelno stališče komisije, da v individualnih 
aktih o soglasju oziroma individualnih ugotovitvenih aktih skupščine ni po- 
trebno še posebej določati vakacijskega roka za veljavnost teh aktov, in ker gre 
v tem primeru za tak akt, se besedilo te točke črta. 

St: 022-175/70 
Ljubljana, 19. 3. 1970 

OSNUTEK ZAKONA 

o označevanju vina 

I. Splošne določbe 

1, člen 

Označevanje vina po geografskem poreklu in kakovosti ter način dajanja 
takega vina v promet urejata ta zakon in temeljni zakon o vinu (Uradni list 
SFRJ, št. 27-480/65). 

2. člen 

Označevanje vina po kakovosti in geografskem poreklu je dopustno samo 
za vino tistih delovnih pridelovalnih organizacij in zasebnih pridelovalcev: 

a) katerih vinogradniške površine, sorte in količine pridelkov so eviden- 
tirane v posebnem registru, ki ga vodi pristojni občinski upravni organ; 

b) ki vodijo predpisano kletarsko evidenco nad proizvodnjo in predelavo 
grozdja ter nad nego in prometom s tem vinom. 

II. Označevanje vina po kakovosti 

3. člen 

Po kakovosti se vino razvršča v: 
1. namizno vino, 
2. namizno vino z geografskim poreklom, 
3. kakovostno vino z geografskim poreklom, 
4. vrhunsko vino z geografskim poreklom, 
5. peneče se vino z geografskim poreklom. 

4. člen 

Namizna vina so mešana vina iz različnih vinorodnih okolišev in rajonov, 
ki nimajo značilnih organoleptičnih lastnosti določenega vinorodnega okoliša. 

Ta vina se lahko označujejo samo z nazivi »namizno vino« in s fantazijskimi 
imeni ali s trgovskimi znamkami. 
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5. člen 

Namizno vino z geografskim poreklom je namizno vino z določenega vino- 
rodnega okoliša, podokoliša, ožjega okoliša ali vinorodnega kraja, in iz določenih 
sort grozdja z organoleptičnimi značilnostmi vina tega okoliša. To vino mora 
izvirati samo iz območja enega vinorodnega okoliša, le izjemoma pa lahko tudi 
iz neposredno sosednega, če so naravni pogoji obeh okolišev podobni in ima 
vino obeh okolišev zelo podobne organoleptične lastnosti. 

Namizno vino z geografskim poreklom, ki doseže pri ocenjevanju po med- 
narodni lestvici najmanj 65 ®/o možnih točk, je lahko označeno kot namizno vino 
posebne kakovosti. 

6. člen 

Kakovostno vino je vstekleničeno vino z geografskim poreklom, ki doseže 
po mednarodni ocenjevalni lestvici najmanj 70°/o možnih točk, izvira iz enega 
vinorodnega okoliša, podokoliša, ožjega okoliša ali vinorodnega kraja, je iz 
določenih sort grozdja in je označeno z letnico proizvodnje. To vino mora biti 
tudi donegovano v pridelovalnem raj onu; mora biti tipično za navedeno geo- 
grafsko poreklo, pri navedbi samo ene sorte pa mora biti tudi sortno značilno. 

Potem, ko je bilo vino iz prejšnjega odstavka ocenjeno, poveri lahko 
pridelovalec donegovanje in vstekleničenje vina tudi drugi delovni organizaciji 
iz 22. člena temeljnega zakona o vinu. Kakovostno vino z geografskim poreklom 
se izvaža lahko tudi nevstekleničeno. 

7. člen 

Vrhunsko vino z geografskim poreklom je vino, ki: 
1. je pridelano iz grozdja visoko kakovostnih sort na območju vinorodnega 

podokoliša, ožjega okoliša aH kraja ter donegovano v istem vinorodnem okolišu; 
2. doseže po mednarodni ocenjevalni lestvici najmanj 85 °/o možnih točki, in 
3. ni sladkano in ne razkisano ter ne vsebuje več kot 1,5 atmosfere nadtlaka 

ogljikovega dvokisa. 
Vrhunsko vino se daje v promet lahko le vstekleničeno, označeno le po 

vinorodnem podokolišu, ožjem okolišu ali po vinorodnem kraju ter z letnico 
proizvodn j e. 

8. člen 

Vrhunsko vino iz 7. člena tega zakona ima lahko pristavek »kabinet«, 
»pozna trgatev«, »izbor«, »jagodni izbor« ali »suhi jagodni izbor«. 

Pristavek »kabinet« ima lahko tisto vrhunsko vino, ki doseže po med- 
narodni ocenjevalni lestvici najmanj 90l0/o možnih točk, in ima značilne organo- 
leptične lastnosti ožjega vinorodnega okoliša, pri sortnem vinu pa njegove 
sortne značilnosti. 

Pristavek »izbor« ima lahko vrhunsko vino iz prejšnjega odstavka, če so 
bile pri trgatvi grozdja za to vino odstranjene vse nedozorele in bolne jagode. 

Pristavek »jagodni izbor« je vrhunsko vino iz žlahtno gnilih ali prezorelih 
grozdnih jagod. 

Pristavek »suhi jagodni izbor« ima lahko vrhunsko vino iz suhih žlahtno 
gnilih ali suhih grozdnih jagod. 

31 



482 Priloge 

9. člen 

Pristavek »pozna trgatev« ima lahko tisto kakovostno ali vrhunsko vino 
iz popolnoma dozorelega grozdja, ki je bilo trgano v pozni trgatvi, in ima 
značilne organoleptične lastnosti pozne trgatve. 

Za vina s pristavki »-pozna trgatev«, »izbor«, »jagodni izbor« in »suhi 
jagodni izbor« je obvezna predhodna prijava in odobritev trgatve pri občinskem 
organu, pristojnem za kmetijsko inšpekcijo. 

10. člen 

Kakovostno ali vrhunsko vino, ki je bilo pred oddajo v promet vsaj dve leti 
vstekleničeno, ima lahko pristavek »starano vino« (reserve). 

11. člen 

Kot »kakovostni biser« se lahko označuje polpeneče se vino z geografskim 
poreklom, če doseže po mednarodni lestvici 70'% možnih točk. 

Kot »kakovostno peneče vino« se lahko označuje vino z geografskim po- 
reklom, če doseže po mednarodni ocenjevalni lestvici najmanj 70'% možnih 
točk. 

Kot »vrhunsko peneče vino« se lahko označuje peneče se vino z geo- 
grafskim poreklom, ki je staro najmanj eno leto in doseže po mednarodni 
ocenjevalni lestvici najmanj 85®/o možnih točk. 

Peneče se vino se označuje kot zelo suho, če vsebuje do 10 g/l sladkorja, 
suho, če vsebuje od 10 do 20 g/l sladkorja, polsladko če vsebuje od 20 do 40 
g/l sladkorja in sladko1, če vsebuje od 40 do 80 g/l sladkorja. 

Vino iz prejšnjih odstavkov se dodatno označuje »proizvedeno v stekle- 
nicah«, če je bilo pridelano z drugotnim vrenjem v steklenicah, »proizvedeno 
v vrelnih posodah« pa, če je postalo peneče z drugotnim vrenjem v jeklenkah. 

Peneče in polpeneče se vino, kateremu je bil dodan ogljikov dvokis, mora 
biti na glavni etiketi tako označeno. 

III. Označevanje vina po geografskem poreklu 

12. člen 

Za označevanje vina po geografskem poreklu se uporabljajo lahko le imena 
vinorodnih okolišev, podbkolišev, ožjih okolišev, lahko pa tudi že uvedena 
imena vinorodnih krajev. Vinorodni okoliš mora biti označen tudi ob oznaki 
podokoliša ali ožjega okoliša ah vinorodnega kraja. 

Pri označevanju vina po prejšnjem odstavku se lahko obenem označi vino 
tudi s tistimi sortami grozdja, ki spadajo po sortnem izboru v določeno geo- 
grafsko območje, če ima vino značilne lastnosti označene sorte. 

Vina iz II. poglavja tega zakona, razen iz 4. člena, se označujejo po 
geografskem poreklu, dodatno pa lahko še po doslej že običajnih in uvedenih 
nazivih. 

13. člen 

Kot »kraški teran« se lahko označuje temno rdeče vino sorte refošk, pri- 
delano na območju vinorodnega okoliša »Kraška planota« v Kraško-primorskem 
vinorodnem rajonu SR Slovenije, ki ima značilne lastnosti kraškega terana. 
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14. člen 

Kot »cviček« se lahko označuje vino, pridelano iz grozdja modre frankinje, 
žametne črnine in kraljevine kot glavnih sort grozdja in sicer na območju 
Posavskega vinorodnega rajona, če ima značilne lastnosti cvička. 

Kot »cviček z ožjim geografskim poreklom« se lahko označuje vino, pri- 
delano iz grozdja iz prejšnjega odstavka in sicer na območju Krško-gorjanskega 
in Novomeško-mokronoškega vinorodnega okoliša. 

IV. Označevanje pridelovalca, negovalca in polnilca vina 

15. člen 

Pridelovalec vina, ki ga sam vstekleniči, označi s svojim imenom in z 
imenom kraja in obrata, kjer se vino vstekleniči. 

Pridelovalec, ki vstekleniči lasten pridelek vina, pa dodatno lahko označi 
vsteklenioeno vino z nazivom »lastna trgatev« ter tudi z nazivom »lastna 
polnitev«. 

Vino se lahko označi z nazivom »iz trgatve kooperantov«, ali z imenom 
kooperanta, če je bilo grozdje pridelano pri kooperantu. 

16. člen 

Vino, ki ga ni vstekleničil pridelovalec, mora biti označeno z imenom 
polnilca in kraja ter obrata, kjer je bilo vino vstekleničeno. 

17. člen 

Vstekleničena vina morajo biti označena s serijsko številko polnitve. 
Za vina, ki niso vstekleničena, morajo delovne organizacije, ki dajejo taka 

vina v promet ali jih premeščajo iz ene kleti v drugo, v spremnih listinah 
navesti ime pridelovalca ali negovalca vina, kakovostno stopnjo, letnik, vrsto 
in količino vina. 

V. Oznake na etiketah in vinskih kartah 

18. člen 

Na glavnih etiketah vstekleničenih vin in na vinskih kartah morajo biti 
naslednje oznake: 

1. kakovostna stopnja vina, 
2. geografsko poreklo, 
3. letnica proizvodnje, 
4. ime in naslov proizvajalca ali polnilca, 
5. serijska številka polnitve, 
6. oznaka »suho«, če vsebuje vino največ 4 g/l sladkorja, peneča se vina 

pa oznake iz 11. člena tega zakona. 
Najbolj vidni morata biti oznaki pod točko 1 in 2 tega odstavka. 
Glavna etiketa vsebuje lahko tudi oznako sorte vina. 
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Steklenice so lahko opremljene tudi z zaščitnim znakom, z ovratno in 
informativno etiketo. Informativna etiketa opredeljuje lahko tudi značilnosti 
vina, ki niso navedene na glavni etiketi. Biti mora na steklenici nasproti glavne 
etikete. 

Vinska karta mora biti označena tako kot glavna etiketa. 
Pristavki vina iz 8., 9. in 10. člena tega zakona so označeni lahko tudi 

v tujem jeziku, če se vino izvaža. 

VI. Nadzor 

19. člen 

Izvajanje tega zakona nadzorujejo za kmetijsko oziroma tržno inšpekcijo 
pristojni organi. 

VII. Kazenske določbe 

20. člen 

Z denarno kaznijo od 10 000 do 100 000 din se kaznuje za gospodarski 
prestopek delovna organizacija ah druga pravna oseba, ki da v promet vino, 
ki je označeno po tem zakonu, pa ne ustreza označenim lastnostim, ali če 
postopa v nasprotju z določbo 18. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 200 do 3000 din se kaznuje odgovorna oseba delovne 
organizacije ali druge pravne osebe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega 
odstavka tega člena. 

21. člen 

Z denarno kaznijo do 4000 din se kaznuje za prekršek občan, če stori 
dejanje iz prvega odstavka 20. člena tega zakona. 

VIII. Prehodne in končne določbe 

22. člen 

Vrhunsko vino z geografskim poreklom se lahko izvaža pet let potem, ko 
začne veljati ta zakon, tudi nevstekleničeno. 

23. člen 

Republiški sekretariat za gospodarstvo imenuje strokovne delovne organi- 
zacije za ocenjevanje vina po mednarodni lestvici v smislu določil tega zakona. 

Stroški ocenjevanja vina gredo v breme pridelovalca oziroma polnilca vina. 

24. člen 

Republiški sekretariat za gospodarstvo določi s predpisi: 
1. Rajonizacijo vinorodnih območij in sortni izbor za ta območja; 
2. Vsebino in način vodenja registra vinogradov po sortah in letnih pri- 

delkih; 
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3. Način vodenja kletarske evidence. 
Organ iz prejšnjega odstavka objavi mednarodno lestvico za ocenjevanje 

vina po tem zakonu. 
25. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, uporab- 
ljati pa se začne za vino letnika 1970. 

OBRAZLOŽITEV 

Republiški in gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije sta na svoji seji 
dne 19. oziroma 20. 11. 1969 sprejela sklep, da se sprejme predlog za izdajo 
zakona o označevanju vina, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije Jože 
Slavič, poslanec gospodarskega zbora. 

Oba zbora Skupščine SR Slovenije sta sprejela tudi sklep, da naj bo 
predlagatelj; osnutka tega zakona republiški sekretariat za gospodarstvo, pri 
pripravi pa naj upošteva stališča in mnenja predlagatelja predloga za izdajo 
zakona, stališča in mnenja odborov za proizvodnjo in blagovni promet gospo- 
darskega zbora, zakonodajno pravne komisije, kakor tudi stališča in mnenja, 
izražena v razpravi na sejah obeh zborov. 

Pri pripravi osnutka zakona naj republiški sekretariat za gospodarstvo 
vpraša za mnenje gospodarsko zbornico SR Slovenije, kmetijski inštitut Slo- 
venije, dosedanjega predlagatelja in druge zainteresirane institucije. 

Ze pred časom je bila pri republiškem sekretariatu za gospodarstvo imeno- 
vana posebna komisija za pripravo tez republiškega zakona o vinu. To komisijo 
sestavljajo predstavniki biotehniške fakultete v Ljubljani, višje agronomske 
šole v Mariboru, kmetijskega inštituta Slovenije in gospodarske zbornice SR 
Slovenije ter republiškega sekretariata za gospodarstvo1. Ta komisija je pri- 
pravila tudi osnutek zakona o označevanju vina in se pri tem posvetovala še 
z zastopniki poslovnega združenja Styria in proizvajalcev z območja Primorske 
(KZ Brda, KVZ Vipava in Agraria Koper). 

Osnutek ureja ista vprašanja kot predlog za izdajo zakona in le dopolnjuje 
sedaj veljavni temeljni zakon. 

Po tem zakonu bi se lahko označevalo le vino tistih pridelovalcev, katerih 
vinogradniške površine, sorte in količine pridelkov so evidentirane v posebnem 
registru, in ki vodijo predpisano kletarsko evidenco nad proizvodnjo in pre- 
delavo grozdja, ter nad nego in prometom s tem vinom. 

Republiški sekretariat za gospodarstvo bi s posebnim pravilnikom določil 
vsebino in način vodenja registrov vinogradov po sortah in letnih pridelkih, 
ter način kletarske evidence. 

Osnutek omogoča označevanje vina po kakovosti in po geografskem poreklu. 
Po kakovosti je vino lahko namizno, z geografskim poreklom pa namizno, 

kakovostno, vrhunsko in peneče vino. Osnutek določa značilnosti posameznih 
kakovostnih stopenj vina. Le, če so pogoji izpolnjeni, se vino lahko ustrezno 
označi. 

Pri vrhunskem vinu kot vinu posebne kakovosti predvideva osnutek še 
posebne pristavke (predikate), ki jih ima lahko vrhunsko vino, če so izpolnjeni 
še posebni dodatni pogoji. Taki pristavki so lahko »kabinet«, »pozna trgatev-«, 
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»izbor«, »-jagodni izbor« ali »suhi jagodni izbor«. Ti pristavki so važni predvsem 
zaradi izvoza vina in turizma. 

Po geografskem poreklu pa se vino označi lahko po vinorodnem okolišu, 
podokolišu, ožjem okolišu in celo po vinorodnem kraju. Republiški sekretariat 
za gospodarstvo bo določil rajonizacijo vinorodnih območij in sortni izbor za 
ta območja. 

Hkrati so v tem poglavju določene tudi kvalitete, ki jih morata vsebovati 
kraški teran in cviček, da se lahko označita s tem nazivom. To je bilo potrebno, 
ker naziva kraški teran in cviček ne označujeta geografsko poreklo. 

Zaradi zavarovanja kvalitete in izvirnosti vina ter zaradi zaščite interesov 
potrošnika je važno tudi etiketiranje vina po pridelovalcu, negovalcu oziroma 
polnilcu vina. Zaradi tega zahteva osnutek zakona, da mora pridelovalec vina, 
ki ga sam vstekleniči, označiti vino tudi z imenom pridelovalca ter kraja in 
obrata, kjer se vino vstekleniči. Ce pa vino tudi sam polni, ali gre za njegov 
pridelek, lahko označi vstekleničeno vino tudi kot »lastna polnitev« ali »lastna 
trgatev«, lahko pa tudi z nazivom »iz trgatve kooperantov« ali z »imenom 
kooperanta«, če je bilo grozdje pridelano pri kooperantu. 

Osnutek obvezno določa, da mora biti vino, ki ga ni vstekleničil pridelo^ 
valeč, označeno z imenom polnilca, da morajo biti vstekleničena vina označena 
s serijsko številko polnitve, da pa morajo delovne organizacije za vina, ki jih 
dajejo v promet, pa niso vstekleničena, v spremnih listinah navesti ime pri- 
delovalca ali negovalca vina, kakovostno stopnjo, letnik ter vrsto in količino 
vina. Kot za vsa druga poglavja, veljajo tudi te določbe le za vina z geo- 
grafskim poreklom. 

Končno vsebuje osnutek zakona tudi določbe o oznakah na etiketah in 
vinskih kartah, ter določa, kaj mora vsebovati glavna etiketa, in kako mora biti 
sicer opremljeno vstekleničeno vino z geografskim poreklom. 

Temeljni zakon o vinu že določa, da nadzorujejo izvajanje zakona organi 
kmetijske in tržne inšpekcije. Zaradi tega tudi naš osnutek ne spreminja 
načina nadzora. 

V predhodnih določbah vsebuje osnutek določbo, da imenuje gospodarska 
zbornica SR Slovenije za posamezna vinorodna območja komisije za ocenjevanje 
vina po mednarodni lestvici, republiški sekretariat za gospodarstvo pa objavi 
mednarodno lestvico za ocenjevanje vina. 

Glede na naravo tvarine, ki jo osnutek obravnava, pa tudi glede na pripravo 
izvršilnih predpisov, naj bi se začel zakon uporabljati šele 1. septembra 1970. 

Proizvodnja in promet z vinom sta zaradi določenih nepopolnosti temelj- 
nega zakona, zlasti glede zaščite provenience, pomanjkljivo urejena, kar 
negativno vpliva na renome kvalitetnih naših vin, ki jim gre glede na njihovo 
kakovost. 

Zakon o označevanju vina bo omogočil, da se sloves kvalitetnih vin ponovno 
pridobi tako pri domačih potrošnikih, zlasti pa še v izvozu. Za to so dani vsi 
naravni in proizvodnji pogoji. 

DOPOLNITEV OBRAZLOŽITVE 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije je na seji dne 13. 2. 1970 sklenil, da je treba skupno s predstavniki 
zainteresiranih gospodarskih organizacij in drugih institucij, ki so sodelovali 
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v razpravi na navedeni seji, razčistiti nekatera sporna vprašanja, ki se nanašajo 
na vsebino 5., 6., 11. in 12. člena osnutka zakona. 

Republiški sekretariat za gospodarstvo se je z zainteresiranimi organi- 
zacijami sporazumel o naslednjem: 

1. Prvi odstavek 5. člena se dopolni tako, da sme izjemoma izvirati namizno 
vino z geografskim poreklom tudi iz neposredno sosednega vinorodnega okoliša, 
če so naravni pogoji obeh okolišev podobni. 

Dopolnitev je bila potrebna zaradi večje preciznosti besedila. 
2. 6. členu se dodasta dva nova odstavka, ki se glasita: 
»Potem, ko je bilo vino iz prejšnjega odstavka ocenjeno, poveri lahko 

pridelovalec dbnegovanje in vstekleničenje vina tudi drugi delovni organi- 
zaciji iz 22. člena temeljnega zakona o vinu. 

Kakovostno vino z geografskim poreklom se izvaža lahko tudi nevstekle- 
ničeno.« 

Dodatek je predlagalo podjetje Slovenija vino zaradi lažje manipulacije 
z vinom in zaradi olajšanja izvoza vina. 

3. Prejšnji 11. oziroma sedanji 13. člen osnutka ni bil spremenjen, ker so 
se prizadete organizacije naknadno strinjale z dosedanjim besedilom. 

4. 12. člen oziroma sedanji 14. člen pa je bil spremenjen tako, da se glasi: 
»Kot »cviček se lahko označuje vino, pridelano iz grozdja modre frankinje, 

žametne črnine in kraljevine kot glavnih sort grozdja in sicer na območju 
posavskega vinorodnega rajona, če ima značilne lastnosti cvička. 

Kot »cviček z ožjim geografskim poreklom« se lahko označuje vino, pri- 
delano iz grozdja iz prejšnjega odstavka in sicer na območju Krško-gorjanskega 
in novomeško-mokronoškega vinorodnega okoliša.« 

Po novem besedilu bi imeli torej dve vrsti cvička, in sicer cviček iz 
posavskega vinorodnega rajona, ki obsega pet vinorodnih okolišev (Šmarsko- 
savinjski, Bizeljsko z obronki Orlice, krško-gorjanski, novomeško-mokronoški 
in belokranjski vinorodni okoliš) in cviček z ožjim geografskim poreklom, to 
je izključno z območja Krško-gorjanskega in novomeško-mokronoškega vino- 
rodnega okoliša. 

Tako vsebino so narekovali predvsem ekonomski razlogi zainteresiranih 
organizacij. 

Poleg navedenih sprememb pa je republiški sekretariat za gospodarstvo 
upošteval tudi nekatere pripombe občinskih skupščin in dopolnitve, ki jih je 
navedeni odbor sprejel na omenjeni seji, in sicer: 

1. Prvi stavek 7. člena se dopolni tako, da se glasi: »Vrhunsko vino z geo- 
grafskim poreklom je vino, ki;« 

Dopolnitev je potrebna le zaradi večje jasnosti. 
Kot nov 22. člen pa se je vnesla naslednja določba: »Vrhunsko vino z 

geografskim poreklom se lahko izvaža pet let potem, ko začne veljati ta zakon, 
tudi nevstekleničeno.« 

S tem novim določilom, ki je prehodnega značaja, so bile predvsem upo- 
števane zahteve izvoznikov vina. 

2. Iz 8. člena je izpadel dosedanji tretji odstavek, ki se je uvrstil kot nov 
9. člen z naslednjim besedilom: »Pristavek »pozna trgatev« ima lahko tisto 
kakovostno ali vrhunsko vino iz popolnoma dozorelega grozdja, ki je bilo 
trgano v pozni trgatvi in ima značilne organoleptične lastnosti pozne trgatve.« 

Vsebinsko je sprememba v tem, da ima pristavek »pozna trgatev« lahko 
tudi kakovostno in ne samo vrhunsko vino. Ker je obravnaval dosedanji 8. 
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člen le vrhunska vina, je pregledneje, da se ta določba uvrsti v osnutek kot 
prvi odstavek novega samostojnega 9. člena. 

Kot drugi odstavek 9. člena pa pride dosedanji zadnji odstavek 8. člena, 
vendar z naslednjim besedilom: »Za vina s pristavki, »pozna trgatev«, »izbor«, 
»jagodni izbor« in »suhi jagodni izbor« je obvezna predhodna prijava in 
odobritev trgatve pri občinskem organu, pristojnem za kmetijsko inšpekcijo.« 

Sprememba je predvsem v tem, da se daje predhodna prijava za trgatev 
kmetijskemu inšpekcijskemu organu in ne upravnemu organu, in da je potrebno 
tudi odobritev tega organa. Obe spremembi imata namen olajšati nadzor nad 
pridelovanjem takega vina. 

3. V skladu s stališči odbora je ustanovljen nov 10. člen, po katerem ima 
lahko kakovostno' ali vrhunsko vino1, ki je vsaj dve leti vstekleničeno, pristavek 
»starano vino«. 

4. V prejšnjem 9. oziroma novem 11. členu sta spremenjena le peti in šesti 
odstavek. Tako so v petem! odstavku namesto besedi »v jeklenkah« uporabljene 
ustreznejše besede »v vrelnih posodah«, v šestem odstavku pa se za besedo 
»peneče« dodasta besedi »in polpeneče«. 

5. Prejšnji 15. oziroma novi 17. člen je dopolnjen v drugem odstavku, tako 
da se ta odstavek glasi: 

»Za vina, ki niso vstekleničena, morajo delovne organizacije, ki dajejo taka 
vina v promet ah jih premeščajo iz ene kleti v drugo, v spremnih listinah navest^ 
ime pridelovalca ali negovalca vina, kakovostno stopnjo, letnik, vrsto in ko- 
ličine vina.« 

Dopolnitev je potrebna zaradi doslednejše kontrole nad vinom z geo- 
grafskim poreklom, zlasti tudi v zvezi s spremenjenim 6. členom osnutka. 

6. V tretjem! odsltavku prejšnjega 16. oziroma sedanjega 18. člena se 
namesto citiranega 15. člena osnutka zakona vneseta besedi »sorte vina«. 

Sprememba naj bi omogočila označevanje vina tudi po vinskih sortah. 
Temu členu se doda še naslednje besedilo kot zadnji odstavek: 
»Pristavki vina iz 8., 9. in 10. člena tega zakona so označeni lahko tudi 

v tujem jeziku, če se vino izvaža.« 
Dopolnitev je v interesu izvoza vina. 
7. Višina denarnih sankcij v prejšnjem 18. in 19. oziroma novem 20. in 21. 

členu je usklajena s temeljnim zakonom o vinu. 
8. Prejšnji 20. oziroma novi 23. člen se spremeni in se glasi: 
»Republiški sekretariat za gospodarstvo imenuje strokovne delovne orga- 

nizacije za ocenjevanje vina po mednarodni lestvici v smislu določil tega 
zakona. 

Stroški ocenjevanja vina greti o v breme pridelovalca oziroma polnilca 
vina.« 

Spremembo je sprejel že odbor. 
9. Spremenjen je še zadnji člen, tako da se zaradi večje jasnosti sedaj 

določa, da se začne zakon uporabljati za vino letnika 1970. 
Upoštevane pa niso bile naslednje pripombe: 
SO Brežice predlaga novo opredelitev vinorodnega okoliša za cviček. Pri- 

pomba je nepotrebna, ker je v opredelitvi okoliša po osnutku zakona upoštevano 
tudi brežiško območje (do Bregane). 

Ista SO predlaga imenovanje komisij za ocenjevanje vina po posameznih 
vinorodnih rajonih. Pripomba ni mogla biti upoštevana zaradi stališča navede- 
nega v zvezi z novim 23. členom osnutka. 
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SO Krško predlaga, da mora bdti vstekleničeno tudi namizno vino z geo- 
grafskim poreklom,. Predlog ni bil upoštevan, ker je preveč zahteven. 

Agraria Koper predlaga, da se posebej predvidi v zakonu zaščita »koprskega 
refoška«. Ker gre v konkretnem primeru za vino z geografskim poreklom, se 
bo organizacija lahko poslužila zakona o označevanju vina. 

Obalni svet Koper, kmetijski inšpektorat meni, da je zakon premalo 
podroben glede določb o uporabi zakona in o nadzoru. Pripominjamo, da zakon 
itak predvideva izdajo nekaterih izvršilnih predpisov, da pa je stvar pristojne 
inšpekcijske službe, da nadzira izvajanje zakona. 

SO Koper meni, da bi bilo treba razmejiti pristojnosti kmetijske in tržne 
inšpekcije. Pripominjamo1, da je razmejitev že v temeljnem zakonu o vinu in da 
je republiški zakon ne more spreminjati. 

SO Novo mesto predlaga, da bi zakon vseboval nekatere določbe, ki bi bile 
deloma v nasprotju s temeljnim zakonom o vinu, delno pa jih temeljni zakon 
že ureja (obveznost, da se registrirajo vsi pridelovalci vina in da se označuje 
tudi barva vina). 

Ista SO meni, da je vinska karta obvezna. Osnutek take določbe nima in 
določa le, da mora ta karta bdti na določen način označena, če obstoji. 

Glede njenega predloga, da bi bilo treba predvideti strožje sankcije za 
špekulativne kršitve zakona, pripominjamo!, da bodo imele vse kršitve špeku- 
lativen namen. 

SO Celje meni zlasti, da bi bilo treba sankcionirati pomanjkljivo vodenje 
kletarske evidence. Menimo, da je predvsem pristojna inšpekcijska služba 
najbolj učinkovit faktor za izvajanje zakona in da predpis o prestopku oziroma 
prekršku ne bi verjetno imel zaželenega učinka. 

POROČILA 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora je na seji 
dne 13. 2. 1970 razpravljal o osnutku zakona o označevanju vin, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije poslal republiški sekretariat za gospodarstvo. 

Predlagatelj je uvodoma poudaril, da je v smislu razprave pristojnih 
skupščinskih organov, ki so obravnavali predlog za izdajo zakona o označevanju 
vin, angažiral posebno delovno skupino in je pri pripravi osnutka zakona upo- 
števal mnenja in pripombe skupščinskih organov, posameznih delovnih organi- 
zacij, njihovih asociacij ter drugih strokovnih in znanstvenih institucij. Komisija 
je v svojem delu upoštevala številna mnenja zainteresiranih organizacij glede 
zaščite geografskega porekla in kvalitete vin po mednarodnih kriterijih, pri tem 
pa ni mogla upoštevati vseh ekonomskih interesov posameznih organizacij, 
zlasti če so ti v opreki s splošnimi kriteriji in stališči. 

Poudarjeno je bilo, da je namen tega zakona rešiti le tista vprašanja, ki 
jih temeljni zakon o vinu ne rešuje, zlasti pa da se uredijo odprta vprašanja 
v zvezi s kvaliteto v proizvodnji vin v naši republiki. Z zakonom o označevanju 
vin ne gre reševati vseh vprašanj prometa z vinom, ker bi tako določala prišla 
v kolizijo s splošnimi predpisi, ki urejajo blagovni promet. Določila tega zakona 
pledirajo predvsem na rešitev vprašanj glede označevanja vin, ne morejo pa 
imeti ambicij, niti so nam dana za to potrebna pooblastila, da bi lahko uredili 
s tem zakonom kompleks vprašanj prometa z vinom. Gre torej predvsem za 
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zaščito kvalitete slovenskih vin v proizvodnji in prometu s tem, da se zaščitijo 
interesi proizvajalcev na domačem tržišču in v izvozu ter končno tudi interesi 
potrošnikov. Zlasti je ta zakon pomemben zato, da bi izvoz visoko kvalitetnih 
vin iz Slovenije na zahod potekal nemoteno oziroma skladno z zahtevami, ki jih 
glede označevanja vin po kakovosti narekujejo predpisi dežel, v katere izvažamo 
naša vina. 

Člani odbora in vabljeni predstavniki gospodarskih organizacij, gospodarske 
zbornice in drugih strokovnih institucij se vsi v načelu strinjajo z osnutkom 
zakona in pri tem poudarjajo, da je treba ta zakon čimprej sprejeti. Vsako 
zavlačevanje oziroma daljše odlašanje glede sprejema bd imelo lahko zelo 
škodljive posledice zlasti glede tega, da bi se izgubila kontinuiteta v izvozu 
v Zahodno Nemčijo. 

Poleg pismenih pripomb na osnutek zakona, ki sta jih predložila »Slovenija- 
vino« in »Agraria-Koper« so bile v razpravi dane številne načelne in konkretne 
pripombe ter spreminjevalni predlogi, kakor sledi: 

k 2. členu : Omenjeno je bilo, da osnutek ne omejuje prometa odprtega 
vina zasebnih oziroma tako imenovanega »divjega« prometa. Poslanci menijo, 
da urejevanje tega vprašanja rue sodi v okviru tega zakona, temveč bo ta 
materija urejena z drugimi predpisi, ki so že v pripravi. 

k 5. členu: Je bila dana pripomba glede ocenjevanja namiznega vina 
z geografskim poreklom. Pojasnjeno je bilo-, da ocenjevanje tega vina ni 
podvrženo posebni komisiji, temveč da nosi glede uvedbe naziva za vino vso 
odgovornost proizvajalec sam. Določilo drugega odstavka tega člena daje vso 
možnost proizvajalcu, da lahko vino, ki doseže po mednarodni lestvici 65 % 
možnih točk, označuje kot namizno vino posebne kakovosti. 

k 6. členu: V zadnjem odstavku naj se beseda »okoliš« nadomesti z 
besedo »rajon«. 

Navedena sprememba je potrebna zato, ker so predstavniki izvoznih 
podjetij opozorili na težave, ki bi jih povzročila zelo toga določba v tem členu 
glede prekletovanja in donegovanja zlasti za tista vina, ki jih morajo izvozniki 
pripraviti v večjih količinah za izvoz. V razpravi je prevladovalo mnenje, da je 
treba razširiti teritorij, zaradi možnosti donegovanja vina in je zato ožji okoliš 
zamenjati s širšim pojmom-^rajon. S tem bi bilo donegovanje vina omogočeno 
v že obstoječih kletni kapacitetah izvoznikov. 

k 6. in 7. členu : je bila dana pripomba, da. določilo, po katerem sme 
vino v promet samo v vstekleničenem stanju, zavira oziroma onemogoča izvoz 
vin. 

Zato je bil sprejet predlog, da se dopusti izvoz tudi nevstekleničenega 
vina. V tem smislu je spremeniti in dopolniti 6. in 7. člen osnutka zakona. 

k 8. členu: V tretjem odstavku naj se črta beseda »vrhunsko«; celoten 
odstavek pa je uvrstiti v besedilo tega člena, kot predzadnji odstavek. 

Navedena sprememba je potrebna zato, ker se pristavek »pozna trgatev« 
nanaša na vse kakovostne skupine vina in ne samo na vrhunsko vino. 

V zadnjem odstavku tega člena naj se za besedami »predhodna prijava« 
vneseta besedi »in odobritev«. 

Navedena dopolnitev je potrebna zato, da se prijava trgatve veže na 
odobritev občinskega upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo. Izraženo je 
bilo mnenje, da bo s tem podana bolj utemeljena upravičenost za označevanje 
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vrhunskega vina s pristavki »pozna trgatev«, »izbor«, »jagodni izbor« in »suhi 
jagodni izbor«. 

Poleg navedenih pristavkov, ki označujejo vrhunsko vino, naj se uvrsti 
v 9. členu še pristavek »starano vino«. 

Ta pojem vrhunskega vina predstavlja posebno kvaliteto črnih vin starih 
nad 2 leti, ki so zelo iskana in pomembna na italijanskem in francoskem tržišču. 

k 9. členu: je bila osvojena pripomba glede posameznih izrazov o načinu 
proizvodnje penečih se vin, za katere bi kazalo najti ustreznejše slovenske 
izraze, kot je na primer — vino »proizvedeno v jeklenkah«. 

V zadnjem odstavku 9. člena naj se za besedo »peneče« dodasta besedi »in 
polpeneee«. 

S to dopolnitvijo besedila se odpravi dvom, ali spadajo med peneča se vina 
tudi tako imenovani »biseri« oziroma peneča se vina. 

k 11. in 12. členu: Glede zaščite geografskega porekla kraškega terana, 
cvička in še nekaterih drugih sort vina (refoško, kabernet), ki so bile omenjene 
v razpravi, je bil odbor mnenja, da naj republiški sekretariat za gospodarstvo 
skupaj s predstavniki zainteresiranih gospodarskih organizacij in z drugimi 
strokovnjaki (zlasti tistimi, ki so sodelovali, v razpravi na seji, odbora) ponovno 
prouči to strokovno vprašanje in ugotovi, ali v ta zakon spadajo določila o 
zaščiti geografskega porekla za navedena vina, ali ne. Skladno s tem naj 
sekretariat obenem ustrezno preoblikuje besedilo 11. in 12. člena. 

k 20. členu: Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Republiški 
sekretariat za gospodarstvo imenuje strokovne organizacije za ocenjevanje vina 
po mednarodni lestvici v smislu določil tega zakona.« 

Odbor je pri tem delno upošteval pripombo, da je ocenjevanje vin potom 
komisij, kot to predvideva osnutek, lahko počasno, subjektivno in drago, zato je 
sprejel predlagano spremembo besedila. 

k 22. členu : odbor ni v celoti upošteval pripombe, da je določen pre- 
kratek rok glede veljavnosti zakona oziroma, da se zakon začne uporabljati 
1. septembra 1970. 

V razpravi je bilo to vprašanje razčiščeno tako, da se določila tega zakona 
nanašajo na proizvodnjo vina od letnika 1970 dalje. 

Zato naj se v tem smislu dopolnijo določila VIII. poglavja — »Prehodne 
in končne določbe« v tem smislu, da se določila tega zakona ne nanašajo na 
zaloge vina vključno do letnika 1969. 

Na zaključku je odbor sprejel sklep, s katerim se je strinjal tudi pred- 
lagatelj, da bo republiški sekretariat za gospodarstvo, skupaj, s predstavniki 
zainteresiranih gospodarskih organizacij in drugih institucij, ki so sodelovali 
v razpravi na seji odbora razčistil nekatera sporna vprašanja, ki se nanašajo 
na vsebino besedila 5., 6., 11. in 12. člena in bo svoje ugotovitve oziroma 
eventualne nove predloge z vsebino zadevnih členov posredoval odboru v roku 
10 dni. 

Odbor bo za tem ponovno razpravljal o zakonskem osnutku, oziroma 
o novih predlogih republiškega sekretariata za gospodarstvo v zvezi z nave- 
denimi "členi. 

St.: 320-14/70 
Ljubljana, 16. 2. 1970 
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Odbor za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije je na svoji seji dne 9. marca 1970 obravnaval predlog zakona 
o označevanju vina, in sicer prečiščeno besedilo z dodatno obrazložitvijo, ki jo 
je poslal Skupščini SR Slovenije republiški sekretariat za gospodarstvo. 

Odbor je obravnaval osnutek zakona o označevanju vina že na seji dne 
13. 2. 1970 in sprejel sklep, da naj predlagatelj skupno s predstavniki zaintere- 
siranih gospodarskih organizacij in drugimi zainteresiranimi institucijami, ki 
so sodelovali, v razpravi, razčisti nekatera sporna vprašanja, ki se nanašajo na 
vsebino 5., 6., 11. in 12. člena prvotnega besedila zakonskega osnutka. 

Poleg pripomb, ki jih je dal odbor 13. 2. 1970, je predlagatelj upošteval 
posamezne pripombe, ki so jih dale nekatere občinske skupščine ter »Agraria« 
Koper in nekatere delovne organizacije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in 
prometom z vinom. 

Odbor je ugotovil, da se želi s tem zakonom predvsem zaščititi kvaliteto 
slovenskih vin v prodaji in prometu oziroma zaščititi interese proizvajalcev 
na domačem tržišču in v izvozu ter končno tudi interese potrošnikov. Zakon 
je potreben tudi zato, da bi izvoz visoko kvalitetnih vin iz Slovenije na zahod 
potekal nemoteno oziroma skladno z zahtevami, ki jih glede označevanja vina 
po kakovosti narekujejo predpisi dežel, v katere izvažamo to blago. 

V razpravi po posameznih členih osnutka zakona so bile dane naslednje 
pripombe: 

k 20. členu : Višine denarne kazni, navedene v 1. odstavku tega člena, 
se spremeni tako, da se namesto številk »od 10 000 do 100 000 din-« nadomesti 
z besedilom »od 200 do 20 000 din«. 

V 2. odstavku tega člena pa je višino denarne kazni spremeniti od sedanje 
»200 do 3000 din« na »50 do 1000 din«. 

Spremembo besedila so predlagali pravosodni organi zaradi uskladitve 
z zakonom o gospodarskih prestopkih. 

k 23. členu : Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
- »Republiški sekretariat za gospodarstvo imenuje strokovne delovne organi- 

zacije, ki določijo vinarske strokovne komisije za ocenjevanje vina po med- 
narodni lestvici v smislu določil tega zakona.« 

Odbor je upošteval pripombo KZ »Brda«, da bodo v komisije za ocenjevanje 
vina vključeni vinski strokovnjaki. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona o ozna- 
čevanju vina in da upošteva navedene pripombe. 

Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca 
Vladimira Vrečka. 

St.: 320-14/70 
Ljubljana, 10. 3. 1970 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji 
dne 12. februarja 1970 obravnaval osnutek zakona o ozračevanju vin, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil republiški sekretariat za gospodarstvo. Hkrati 
je odbor obravnaval pripombe k osnutku tega zakona, ki sta jih predložila 
Slovenija vino in kmetijsko predelovalni zadružni kombinat Agraria Koper. 

Predstavniki predlagatelja in institucij, ki so sodelovali v pripravi zakona, 
so uvodoma obrazložili zakonski osnutek in pri tem poudarili, da se bo po tem 
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zakonu lahko označevalo le vino tistih pridelovalcev, katerih bodo vinogradniške 
površine, sorte in količine pridelkov, evidentirane v posebnem, registru in ki 
bodo vodili posebno kletarsko evidenco o proizvodnji, negi in prometu s tem 
vinom. Osnutek zakona omogoča označevanje vina po kakovosti in po geo- 
grafskem poreklu oziroma določa značilnosti posameznih kakovostnih stopenj 
vina in označevanje porekla vina glede na vinorodni okoliš. Zaradi zavarovanja 
kvalitete vina in zaščite interesov potrošnikov zakonski osnutek določa tudi 
vsebino in način etiketiranja vina po pridelovalcu oziroma polnilcu vina. 

Glede pripomb, ki jih je dalo podjetje Slovenija vino, so omenjeni pred- 
stavniki poudarili, da je predloženi osnutek zakona obravnaval vprašanje 
o označevanju vin predvsem s stališča zaščite proizvajalcev in potrošnikov, 
manj pa organizacij, ki se ukvarjajo s prometom vina. Ob izraženem dvomu, da 
je verjetno težko zakon uskladiti tudi z interesi prometnih organizacij, so 
hkrati izrazih prepričanje, da so poslovni interesi teh organizacij dovolj zaščiteni 
že s temeljnim zakonom o vinu, nekatere pripombe pa bi bilo moč upoštevati 
tudi tako, da bi se ustrezno spremenile in dopolnile konkretne določbe v pred- 
loženem zakonskem osnutku. 

Predstavnik podjetja Slovenija vino je uvodoma podčrtal, da v načelu 
podpira težnje, ki jih skuša urediti predloženi zakonski osnutek, vendar je 
hkrati izrazil mnenje, da bi bilo nujno potrebno sprejeti nekatere dopolnitve, 
ki naj bi tudi v ekonomskem smislu omogočile uspešno izvajanje zakona. Pri tem 
je zlasti opozoril, da bi določila o negovanju vin le v kleteh na območju 
proizvodnega okoliša oziroma o prometu vin le v steklenicah, zaviralno vplivala 
na izvoz predvsem vrhunskih vin. S tem v zvezi predlagajo, da se prenos 
kvalitetnih vin iz enega proizvodnega okoliša v drugi povsem liberalizira, 
zagotovi pa naj se ustrezna dokumentacija, ki naj bi spremljala vino od 
proizvajalca do potrošnika. Predstavnik Slovenija vino je izrazil svoje pripombe 
tudi glede ocenjevalnih komisij, roka za pričetek izvajanja zakona, tehnoloških 
določil, nekontroliranega prometa z vinom ter glede terminologije, ki jo 
uporablja zakon. 

V načelni razpravi so poslanci ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi 
P°treba p'° sPreJemu zakona o označevanju vin, saj bi s tem učinkovito 

zaščitili interese tako proizvajalcev, kot potrošnikov, glede udeležencev v pro- 
metu z vinom pa zlasti interese izvoznikov v Zahodno Nemčijo. Na vprašanje 
predsedujočega, ah kaže obravnavati zakonski osnutek glede na to, da še niso 
povsem razčiščena nekatera strokovna vprašanja, je prevladalo mnenje, da je 
večino teh vprašanj možno rešiti že na seji odbora in da zaradi tega ne kaže 
zavlačevati sprejem zakona. V daljši razpravi je odbor prišel do naslednjih 
stališč in spreminjevalnih predlogov: 

V zvezi s predlogom, da naj bi ta zakon reševal tudi vprašanje nekontro- 
liranega prometa z vinom, je prevladovalo mnenje, da to vprašanje ne sodi v 
materijo tega zakona. Pri tem je bilo opozorjeno na sklep gospodarskega zbora z 
dne 21. 11. 1969, po katerem je republiški sekretariat za gospodarstvo zadolžen, 
da v sodelovanju z republiškim sekretariatom za finance in gospodarsko zbor- 
nico SR Slovenije pripravi in predloži v prvem četrtletju 1970 kompleksno 
informacijo o stanju in problemih na področju proizvodnje in blagovnega pro- 
meta z vinom in hkrati poda predloge za ureditev odprtih vprašanj. To infor- 
macijo naj bi odbor obravnaval hkrati s predlogom zakona o označevanju vin. 

— V zvezi z mnenjem, da bi določila 6. in 7. člena zakonskega osnutka lahko 
vplivala na manjši izvoz vina, je bil sprejet predlog, da naj zakon do{>usti mož- 
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nost izvoza tudi neustekleničenega vina. V tem smislu naj bi se dopolnilo ob- 
stoječe besedilo zakona oziroma če je to potrebno, oblikoval tudi nov poseben 
člen. 

— Vprašanje roka za uporabo oziroma izvajanje tega zakona je bilo v raz- 
pravi rešeno tako>, da naj se določila tega zakona uporabljajo za vino od letnika 
1970 dalje. Odbor predlaga, da se v tem smislu dopolnijo določila VIII. poglavja 
»Prehodne in kočne določbe« in sicer tako, da bo iz dopolnitev razvidno-, da se 
zakon ne nanaša na zaloge vina od leta 1970. 

V razpravi zakonskega osnutka po posameznih členih je imel odbor nasled- 
nje konkretne pripombe in spreminjevalne predloge: 

K 6. členu : V zadnjem stavku tega člena naj se beseda »okolišu« na- 
domesti z besedo »rajonu«. 

S teritorialno razširitvijo območij od manjšega »proizvodnega okoliša« na 
širši »proizvodni rajon« se omogoča donegovanje vin v že obstoječih kletnih 
zmogljivostih izvoznikov, 

K 8. členu: V tretjem odstavku se pred besedo »vino« črta beseda 
»vrhunsko«. Glede na to, da se s to spremembo pristavek »pozna trgatev« na- 
naša na vse kakovostne skupine vin in ne le na vrhunsko, naj se 8. člen razvrsti 
tako, da omenjeni odstavek postane predzadnji; 

— v zadnjem odstavku se za besedama »predhodna prijava« vstavita besedi 
»in odobritev«. 

S to dopolnitvijo se omogoča učinkovitejši nadzor občinskih upravnih orga- 
nov nad trgatvijo in zagotavlja, da imajo le vrhunska vina razen oznak glede 
kakovosti tudi pristavke, navedene v zadnjem odstavku tega člena. 

K 9. č 1 e n u : V petem odstavku se za označbo »proizvedeno v jeklenkah«, 
najde ustreznejši slovenski izraz; 

— v zadnjem odstavku se za besedo »peneča« dodata še besedi »in pol- 
peneče«. 

S to dopolnitvijo se jasneje določa, da med peneča se vina sodijo tudi »bi- 
seri« oziroma polpeneča vina. 

K 20. členu: Prvi odstavek naj se spremeni tako-, da se v celoti glasi: 
»Republiški sekretariat za gospodarstvo imenuje strokovne organizacije za 

označevanje vin po mednarodni lestvici v smislu določil tega zakona«. 
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlagata gospodarskemu zboru 

Skupščine SR Slovenije, da sprejme osnutek zakona o označevanju vin skupaj 
s predloženimi mnenji, dopolnitvami in spreminjevalnimi predlogi. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Jožeta Slaviča. 

St: 320-14/70 
Ljubljana, 17. 2. 1970 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora je na seji 
17. marca 1970 obravnaval prečiščeno besedilo osnutka zakona o označevanju 
vina, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil republiški sekretariat za gospo- 
darstvo. 

Odbor je osnutek, zakona o označevanju vina že obravnaval na seji dne 
12. februarja 1970 in pii tem dal številne pripombe in konkretne spreminjevalne 
predloge k posameznim členom, ki so razvidni iz poročila odbora z dne 17. 
februarja 1970. Glede na te pripombe in sklep odbora za proizvodnjo in blagovni 
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promet republiškega zbora, da je potrebno s prizadetimi organizacijami in insti- 
tucijami razčistiti nekatera sporna vprašanja, ki se nanašajo na vsebino 5., 6. in 
12. člena, je predlagatelj sestavil novo, prečiščeno besedilo zakonskega osnutka, 
ki ga je odbor obravnaval na seji dne 17. marca 1970. 

Odbor je s predlaganimi spremembami 5., 6. in 12. člena zakonskega osnutka 
v celoti soglašal. 

Predlagatelj je na seji odbora k posameznim členom zakonskega osnutka 
naknadno predlagal naslednji spremembi: 

K 7. členu: VI. točki tega člena se za besedo »donegovano« vstavita 
besedi »in vstekleničeno«; 

K 20. členu: Višina denarne kazni, navedene v prvem odstavku tega 
člena, se spremeni tako, da se besedilo »od 10 000 do 100 000 din« nadomesti 2 
besedilom »od 200 do 20 000 din«; 

— v drugem odstavku tega člena pa se višina denarne kazni spremeni od 
sedanje »200 do 3000 din« na »50 do 1000 din«. 

Spremembo denarne kazni so predlagali pravosodni organi zaradi uskladitve 
z zakonom o gospodarskih prestopkih. 

Odbor se je s predlaganimi spremembami strinjal. 
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru 

Skupščine SR Slovenije, da sprejme osnutek zakona o označevanju vina (pre- 
čiščeno besedilo) skupaj s predloženimi spremembami. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Jožeta Javornika. 

St.: 320-14/70 
Ljubljana, dne 20. 3. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 18. seji 
dne 11. februarja 1970 obravnavala osnutek zakona o označevanju vina, ki ga 
je predložil republiški sekretariat za gospodarstvo. 

Komisija v načelni razpravi k osnutku tega zakona ni imela pripomb. 
V konkretni obravnavi posameznih določb osnutka tega zakona pa je imela 

komisija le pripombo splošnega značaja k poglavju: VII. Kazenske do- 
ločbe, in sicer v tem smislu, da naj predlagatelj na podlagi sklepa predsed- 
stva Skupščine SR Slovenije skupaj z republiškim sekretariatom za pravosodje 
in občo upravo prouči in dokončno precizira dejanski stan gospodarskega pre- 
stopka po 18. členu in prekrška po 19. členu v predlogu tega zakona s tem, da 
upošteva primernost kazenske sankcije ter višine denarne kazni v smislu ustrez- 
nih določb zakona o gospodarskih prestopkih ter temeljnega zakona o prekrških. 

St.: 320-14/70 
Ljubljana, 11. 2. 1970 
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PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k sklepom skupščin vseh občin v SR Sloveniji, da hrani drugi izvod 
matičnih knjig republiški sekretariat za notranje zadeve 

Na podlagi 152. člena ustave SR Slovenije in člena 28/IV zakona o matičnih 
knjigah (Ur. 1. SFRJ, št. 8-99/65) je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega 
zbora sprejela 

ODLOK 

o soglasju k sklepom skupščin vseh občin v SR Sloveniji, da hrani drugi izvod 
matičnih knjig republiški sekretariat za notranje zadeve 

I. 

K sklepom skupščin vseh občin v SR Sloveniji, s katerimi te skupščine do- 
ločajo, da naj hrani drugi izvod v občini vodenih matičnih knjig republiški 
sekretariat za notranje zadeve, se daje soglasje. 

II. 

Ta odlok velja naslediiji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za družbenopolitični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
je na seji dne 19. decembra 1969 obravnaval sklepe skupščin vseh občin v SR 
Sloveniji, s katerimi te skupščine določajo, da naj hrani drugi izvod v občini 
vodenih matičnih knjig republiški sekretariat za notranje zadeve. Glede na 
določilo člena 28/IV zakona o matičnih knjigah, morajo biti sklepi občinskih 
skupščin, da naj hratni drugi izvod matičnih knjig republiški sekretariat za no- 
tranje zadeve, izdani v sporazumu s Skupščino SR Slovenij e. 

Odbor ni imel pomislekov glede take ureditve, ker gre za racionalnejše 
poslovanje, ne da bi bile pri tem prizadete pravice in koristi občanov. Matične 
knjige se vodijo namreč v dveh izvodih, od katerih hrani izvirnik matičar, drugi 
izvod pa pristojni občinski upravni organ. Namen dvojnega vodenja matičnih 
knjig je v varnosti, da dvojniki nadomeste izvirnike, če bi. se le-ti uničili ali 
izgubili. Zaradi tega zakon o matičnih knjigah tudi določa, da se izvirnika in 
drugega izvoda ne sme hraniti v isti stavbi. 

V SR Sloveniji vodi že od leta 1952 dalje dvojnike matičnih knjig sektor za 
upravne zadeve republiškega sekretariata za notranje zadeve, ki jih hrani v 
posebnih prostorih. Prostorna ločitev dvojnikov od izvirnikov pri občinskih 
organih bi bila težko izvedljiva, še posebej, če upoštevamo stanje prostorov, v 
katerih poslujejo nekatere občinske skupščine. V republiškem proračunu so v 
okviru stroškov republiškega sekretariata za notranje zadeve, zajeti tudi, izdatki 
za enotno vodenje dvojnikov matičnih knjig. Le-ti bi se znatno dvignili, če bi 
občine same vodile dvojnike. Sedanji način zahteva tudi najmanj strokovnega 
kadra, saj so po sistemizaciji zaposleni le trije matičarji. Vodenje dvojnikov je 
ažurno in strokovno dobro, zaradi česar je tudi republiški sekretariat za notranje 
zadeve mnenja, da se tak način vodenja dvojnikov matičnih knjig obdrži tudi v 
bodoče. 
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POROČILO 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 20. seji 
dne 5. marca 1970 obravnavala predlog odloka o soglasju k sklepom skupščin 
vseh občin v SR Sloveniji, da hrani drugi izvod matičnih knjig republiški sekre- 
tariat za notranje zadeve, ki ga je predložil odbor za družbeno-politični sistem in 
notranjo politiko republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Komisija v načelni razpravi k predlogu ni imela pripomb. 
V razpravi po podrobnostih je komisija sprejela le naslednji amandma: 
K II. točki: Ta točka se črta. 
Ker s tem predlogom Skupščina SR Slovenije daje le soglasje k sklepom 

skupščin vseh občin v SR Sloveniji, ni potrebno v odloku določati še posebnega 
vakacijskega roka glede njegove veljavnosti. 

St.: 20-1/70 
Ljubljana, dne 5. 3. 1970 

PREDLOG ODLOKA 

o finančnem programu za financiranje nakupa meteorološke opreme 
na letališču Ljubljana-Brnik 

Na podlagi drugega odstavka 2. točke amandmaja VII k ustavi Socialistične 
republike Slovenije je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji repu- 
bliškega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela 

ODLOK 

o finančnem programu za financiranje nakupa metereološke opreme 
na letališču Ljubljana-Brnik 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje nakupa metereološke opreme na 
letališču Ljubljana-Brnik v letih 1970, 1971 in 1972. 

II. 

Sredstva za financiranje nakupa iz prejšnje točke v višini 1 829 500 din za- 
gotovi SR Slovenija iz republiških proračunskih sredstev, in sicer: 

v letu 1970   720 000 din 
v letu 1971   600 000 din 
v letu 1972   629 500 din 

III. 

Hidrometeorološki zavod SR Slovenije prejme 50®/o sredstev od skupne 
investicijske vrednosti tj. 914 750 din kot dotacijo, 50®/o pa kot brezobrestno 

32 
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posojilo za 10 let. Prvi letni obrok posojila zapade v plačilo 1. julija 1973, celotno 
posojilo pa mora biti vrnjeno do 1. julija 1982. Anuitete so dohodek proračuna 
SR Slovenije. 

IV. 

Za izvajanje tega odloka neposredno skrbita republiški sekretariat za fi- 
nance in Hidrometeorološki zavod SR Slovenije. 

V. 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Hidrometeorološki zavod SRS je predlagal odobritev 1 829 500 din za nakup 
meteorološke opreme na letališču Ljubljana-Brnik. 

Glede izbora in nujnosti predlagane izpolnitve opreme je treba upoštevati 
obrazložitev Hidrometeorološkega zavoda SRS, ki navaja: 

»V zvezi s predvideno modernizacijo opreme letališča Ljubljana-Brnik in v 
smislu tozadevnih razgovorov naših predstavnikov s posameznimi člani Izvrš- 
nega sveta, kot tudi glede na večkratne vloge in opozorila našega zavoda o 
nujno potrebni modernizaciji opreme meteorološke službe na našem letališču, 
dajemo seznam opreme, ki jo je potrebno nabaviti. Pripominjamo, da obseg 
predlagane opreme zadovoljuje zahtevam varnosti zračnega prometa v okviru 
mednarodnih predpisov. Seznam je razdeljen na dve prioriteti, pri čemer je 
realizacija nabav prve prioritete zelo nujna; kratka obrazložitev potrebe po po- 
sameznih nabavah je dana v seznamu. 

Prva prioriteta 

1. Vzpostavitev posebnega s ve 11 o bn eg a r e p e r j a na raz- 
dalji 2 do 3 km od vzhodnega roba letališke steze (v smeri osi) zaradi specifične 
mikroklimatske lege ljubljanskega letališča v zvezi s pogostim nastajanjem 
megle v pramenih in nizkih razbitih oblakov na tem področju. Pomanjkanje tega 
reperja je krivo, da mora danes meteorološki opazovalec dajati v primeru 
težje določitve vidljivosti podatke manjše vrednosti. 

Približna cena   30 000 din 
2. Nabava in vzpostavitev novega telemetra, to je pri- 

prava za dbločanje višine baze oblakov. Instrument se naj bi postavil na pri- 
bližno isto mesto kot zgoraj predlagani dodatni svetlobni reper, tj. nekako pod 
točko-, kjer se letalo prične spuščati. Nabava dodatnega telemetra je prav tako 
nujna zaradi posebnosti našega letališča, kjer nastajajo pogosto razbiti nizki 
oblaki na različnih višinah in so zato večkrat podatki, ki jih meri telemeter, 
nameščen na meteorološki postaji, nereprezentativni. 

Približna cena  200 000 din 
3. Nabava novega telemetra, kot nadomestilo sedanjemu, ki je 

lociran ob meteorološki opazovalnici. Sedanji telemeter je iztrošen in je njegova 
zamenjava potrebna najkasneje v drugi polovici leta 1970. 

Približna cena    200 000 din 
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4. Zgraditev zaklona za vodikove jeklenke, potrebne za 
rezervno določevanje višine baze oblakov s pomočjo majhnih balonov. V pri- 
meru okvare telemetra namreč ni mogoče točneje določati višine baze nizkih 
oblakov, kar utegne biti resna ovira v zvezi z varnostjo pristajanja letal. 

Približna cena    15 000 din 
5. Nabava faksimilnega sprejemnika za sprejem sinop-tičnih 

kart potrebnih pri meteorološki pomoči pri zračnem prometu. Na našem leta- 
lišču zaradi pomanjkanja tega telekomunikacijskega aparata, ki je sicer običajen 
na vseh evropskih letališčih, ne moremo npr. posredovati posadkam letal kart 
značilnega vremena, prav tako pa tudi dobivamo nekatere druge podatke, ki 
jih potrebujejo letala pred odhodom, z večjo zamudo. 

Približna cena    80 000 din 
6. Nabava dveh teleprinterskih sprej emnikov za spre- 

jem meteoroloških podatkov, ki prehajajo po posebnem mednarodnem teleprin- 
terskem kanalu (MOTNA) kakor tudi za sprejem splošnih sinoptičnih podatkov, 
ki prihajajo po domačem teleprinterskem kanalu (INTNA). Sedanji teleprinter- 
ski sprejemniki so že zelo dotrajani in potrebni stalnih popravil, zato je nujna 
vsaj delna zamenjava teh sprejemnikov. 

Približna cena ,40 000 din 
7. Nabava električnega anemo grafa, aparata za registracij o 

smeri in hitrosti vetra z možnostjo opazovane podatke prenesti kontroli letenja, 
tj. na letališki stolp. Sedanji instrument ne ustreza gornjim zahtevam. 

Približna cena  15 000 din 
8. Nabava posebnega osiloskopa v zvezi s kontrolo delovanja telemetra. 

Instrument je potrebno nabaviti predvsem zato, da bi se čim pogosteje kon- 
troliralo delovanje elektronskega dela telemetra in s tem zagotovila popolna 
točnost važnih podatkov o višini baze oblakov. 

9. Postavitev sinoptično^meteorološke postaje. 
Po planu osnovne mreže meteoroloških postaj Jugoslavije mora zavod po- 

staviti v jugozahodni Sloveniji sinoptično meteorološko postajo, ki bo kot prva 
v državi registrirala vremenske spremembe, katerih večina je povzročena po 
vremenskih procesih, ki se razvijajo na zahodu in pristopajo k nam od zahoda. 

Delež za postavitev postaje  120 000 din 
Približni stroški nabave opreme in postavitve postaje pod 
prioriteto ena    • » 720 000 din 

Druga prioriteta 

1. Nabava faksimilnega sprejemnika (obrazložitev pod toč- 
ko 5. prve prioritete) nabava drugega faksimilnega sprejemnika je potrebna 
zaradi rezerve v primeru eventualnih okvar oz. za izpopolnitev obsega sprejema 
meteoroloških podatkov potrebnih za meteorološko pomoč letališkemu prometu. 

Približna cena     , , , 80 000 din 
2. Nabava dveh teleprinterskih sprejemnikov (obrazlo- 

žitev pod točko 6 prve prioritete). Nabava dveh dodatnih teleprinterskih spre- 
jemnikov je potrebna zaradi dotrajanosti sedanjih kakor tudi v zvezi s predvide- 
nim povečanim obsegom sprejema meteoroloških podatkov. 

Približna cena   40 000 din 
32' 
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3. Nabava kIjijtriom eitijr a, priprave za določanje višine oblakov. 
Instrument je potreben kot kontrolni in pomožni pripomoček v zvezi z določa- 
njem višine oblakov. 

Približna cena  20 000 din 
4. Nabava RAWIN sprejemnika, priprave, ki s pomočjo radarja 

določa smer in hitrost višinskih vetrov. Priprava služi tako splošni vremenski 
službi, kakor tudi meteorološki pomoči letalskemu prometu, predvsem v zvezi z 
dajanjem meteoroloških podatkov pri preletih letal. 

Približna cena   , 1 000 000 din 
5. Nabava aparata za daljinski prenos meteoroloških 

podatkov. Z vzpostavitvjijo tega aparata bo omogočeno avtomatično in ažur- 
no prenašanje izmerjenih meteoroloških podatkov (predvsem zračnega pritiska, 
vetra in višine oblakov) h kontroli letenja in v prognostični center. 

Približna cena .   , , , , . 30 000 din 
6. Nabava električnega psihometra, priprave, ki meri tem- 

peraturo suhega in mokrega termometra in omogoča prenos podatkov v mete- 
orološko opazovalnico. 

Približna cena .1 500 din 
7. Nabava kopirnega aparata za razmnoževanje sinoptičnih kart in ostalega 

dokumentaiija, ki se daje posadkam letal pred odletom. Priprava omogoča hi- 
trejše in zanesljivejše delo dežurnega prognostika, kar je posebno važno v pri- 
meru, da mora sorazmerno v kratkem času posredovati podatke številnim le- 
talom, ki letijo približno na isti relaciji. 

Približna cena   8 000 din 
Približni stroški nabave opreme pod prioriteto dve . . 1 189 500 din 
Poleg navedene modernizacije meteorološke opreme na letališču pripomi- 

njamo, da je nujno nabaviti poseben avtomobil-kombi za prevoz naših delavcev 
v odseku za meteorloško pomoč letalskemu prometu na letališču Ljubljana- 
Brnik. Vlprašanje pravočasnega prihoda oz. odhoda naših delavcev z delovnih 
mest na letališču je pravzaprav nerešeno že od začetka obratovanja letališča iz 
razloga, ker zahteva značaj dela naše službe drugačen delovni čas, kakor ga 
imajo ostale letališke službe. Naši delavci morajo namreč že precej časa pred od- 
hodom letala, oz. preden se letališče odpre za prihod oz. odhod letala, pripraviti 
potrebne meteorološke podatke, kar zahteva daljša pripravljalna dela. Ce bo 
omogočena nabava omenjenega osebnega avtomobila, bo odpadlo sedanje ne- 
znosno stanje, da morajo včasih naši delavci čakati tudi po nekaj ur po koncu 
svojega delovnega časa na odhod z letališča. 

Približna cena  40 000 din 
Hidrometeorološki zavod SRS mora zaračunavati svoje storitve uporab- 

nikom njegovih informacij po dejanski oeni, ki vključuje tudi amortizacijo na- 
prav. Zato je normalno1, da bi tudi ta zavod moral nabaviti opremo ob pogojih 
kot druge delovne organizacije, ki zaračunavajo svoje storitve po kalkulacijski 
metodi. Ker pa je zavod slabo opremljen, pa tudi obseg storitev, ki jih je spo- 
soben dajati, še ne dosega polnega obsega, menimo, da bi le polovico potrebnih 
sredstev zagotovili zavodu kot izjemno ugoden kredit, ki ga bo odplačeval iz 
obračunane amortizacije. Tako zavodu zaradi plačila anuitet ne bi bila potrebna 
večja redna proračunska dotacija. Spričo znatnih obveznosti, ki jih ima repu- 
bliški proračun, je financiranje nakupa opreme treba raztegniti vsaj na 3 leta. 
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V zvezi s tem bi bilo potrebno izdelati predlog za spremembo predpisov, da 
bo lahko Hidrometeorološki zavod SRS zaračunaval storitve po kalkulacijskih 
cenah. 

Predlagamo, da bi bil zavodu odobren kredit na 10-letno odplačilno dobo. 
Zavod bi pričel z odplačevanjem posojila v letu 1973, anuitete pa bi se stekale v 
republiški proračun. 

V letu 1970 bi bila potrebna sredstva v znesku 600 000 din bremenila pro- 
računsko postavko »Tekoče naložbe«, in sicer še nerazdeljena sredstva te po- 
stavke v znesku 6 358 000 din. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 19. seji 10. marca 
1970 obravnaval predlog odloka o finančnem programu za financiranje nakupa 
meteorološke opreme na letališču Ljubljana-Brnik, ki ga je predložil Skupščini 
SR Slovenije v obravnavo izvršni svet. 

V načelni razpravi se je odbor strinjal s tem, da se nabavi potrebna mete- 
orološka oprema za letališče Ljubljana-Brnik, s katero bo zagotovljena večja 
varnost letalskega prometa na tem mednarodnem letališču. Prav tako se odbor 
strinja s tem, da se Hidrometeorološkemu zavodu SR Slovenije odobri iz repu- 
bliškega proračuna 50 lo/o vrednosti opreme v obliki dotacije, 50 fl/o pa kot brez- 
obrestno posojilo za 10 let, kar je tudi v skladu z značajem dejavnosti Hidro- 
meteorološkega zavoda, ki je delno javnega značaja, delno pa svoje usluge tudi 
zaračunava. 

Devize so zagotovljene v okviru devizne kvote za potrebe SR Slovenije, 
dinarska sredstva pa v proračunu v okviru nerazdeljenih sredstev proračunske 
postavke »tekoče naložbe«, ki znaša za leto 1970 6 358 000 dinarjev, potrebna 
sredstva za nakup opreme v letu 1970 pa znašajo 720 000 dinarjev. 

V obrazložitvi so sicer navedene orientacijske cene opreme. Odbor je sprejel 
na znanje, da dokončanih številk pred odobritvijo sredstev ni mogoče dati, ker 
se le-te precizirajo šele pri sklepanju pogodb o nakupu opreme. Vendar odbor 
kljub temu opozarja na vprašanje, preciziranja 'dokončnih oziroma orientacij- 
skih zneskov, kajti pogosto gre v odobravanje investicij na bazi sprejemljivih 
zneskov, pri realizaciji investicije pa prihaja do tolikšnih podražitev, da postaja 
vprašljiva umestnost investicije. 

V podrobni obravnavi po točkah odloka se je odbor strinjal s pripombami 
zakonodajno-pravne komisije, sprejetimi na seji 5. marca 1970. 

Odbor predlaga zboru, da upošteva pripombe zakonodajno-pravne komisije 
in sprejme predlagani odlok. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Vrhovca. 

St.: 402-75/70 
Ljubljana, 11. marca 1970 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 20. 3. 1970, št. 
402-75/70. 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 20. seji 
dne 5. marca 1970 obravnavala predlog odloka o finančnem programu za finan- 
ciranje nakupa meteorološke opreme nai letališču Ljubljana-Brnik, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. 

V načelni razpravi komisija k predlogu odloka ni imela pripomb. 
V razpravi o posameznih določbah predloga odloka je komisija predlagala 

naslednje spremembe: 

K II. točkti: 

Začetek II. točke naj se glasi: »Sredstva za financiranje nakupa iz prejšnje 
točke v višini 1 949 500 din zagotovi SR Slovenija iz republiških proračunskih 
sredstev,...« Seštevek denarnih vsot iz posameznih let znaša 1 949 500 din in 
ne 1 829 500 din. Sprememba je le redakcijskega značaja. 

K III. točki: 

Začetek III. točke naj se glasi: »Hidrometeorološki zavod SR Slovenije 
prejme 5010/o sredstev od skupne investicijske vrednosti, t.j. 974 750 din...« 
Sprememba je le redakcijskega značaja in pomeni korekturo izračuna seštevka 
denarnih vsot iz II. točke. V III. točki je komisija imela pomisleke k določbi, 
po kateri dobi hidrometeorološki zavod SR Slovenije iz republiških proračunskih 
sredstev posojilo za 10 let. Izraz »posojilo« ni primeren, ker se postavlja 
vprašanje, ali družbenopolitična skupnost lahko da svojemu organu posojilo 
in bi predlagatelj glede tega lahko uporabil drug primernejši izraz. 

St.: 402-75/70 
Ljubljana, 9. 3. 1970 

PREDLOG ODLOKA 

o finančnem programu za sofinanciranje »Projekta Zgornji Jadran« 

Na podlagi drugega odstavka 2. točke amandmaja VII k ustavi Socia- 
listične republike Slovenije je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega 
zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela 

ODLOK 

o finančnem programu za sofinanciranje »Projekta Zgornji Jadran« 

I. 

S tem odlokom se ureja sofinanciranje SR Slovenije »Projekta Zgornji 
Jadran« v letih 1970 in 1971. 

II. 

Skupna vrednost »Projekta Zgornji Jadran« znaša 2 500 000 din. od tega 
pride nai SR Slovenijo udeležba v višini 1 000 000 din, prizadete občine pa se 
zavezujejo, da zagotovijo sredstva v višini 1 500 000 din. 
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III. 

SR Slovenija zagotovi sredstva za udeležbo po II. točki tega odloka v repu- 
bliškem proračunu, in sicer: 

v letu 1970   500 000 din 
v letu 1971   500 000 din 

Nosilec sredstev je biro za regionalno prostorsko planiranje v republiškem 
sekretariatu za urbanizem. 

IV. 

Za izvajanje tega odloka neposredno skrbita republiški sekretariat za 
finanoe in republiški sekretariat za urbanizem. 

V. 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije je predložena v obravnavo in- 
formacija o razvojnem projektu Združenih narodov (specialni fond za razvoj) 
za Zgornji Jadran. 

Na podlagi te informacije je biro za regionalno prostorsko planiranje 
opravil vse potrebne priprave, da bi se v II. trimesečju tega leta lahko začelo 
delo. V skladu s tem se predvideva udeležba republiških proračunskih sredstev 
za izdelavo »Projekta Zgornji Jadran«. 

»Projekt Zgornji Jadran« zajema obalno področje od Šibenika do itali- 
janske meje s pripadajočimi otoki in nerazvitimi občinami v Kraškem zaledju 
do Plitvic, Gorski Kotar, celo Istro ter večji del slovenskega alpskega turi- 
stičnega območja z občinami: Koper, Izola, Piran, Sežana, Ilirska Bistrica, 
Cerknica, Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin, Radovljica in Jesenice. 

S tem projektom je predvidena izdelava regionalnega prostorskega plana 
vsega prej omenjenega območja ter izdelava detajlnih urbanističnih planov za 
nove turistične aglomeracije, od tega 10 na teritoriju SR Hrvatske in 2 na 
teritoriju SR Slovenije. 

Skupni stroški tega projekta so predvideni v znesku 2 960 000 dolarjev. 
V teh stroških je predvidena udeležba specialnega sklada za razvoj Združenih 
narodov (UNDP) v znesku 500 000 dolarjev, jugoslovanska udeležba pa v znesku 
2 460 000 dolarjev. V jugoslovanski udeležbi je všteta vrednost že doslej oprav- 
ljenih del: dokumentacija, študija in drugi materiali, ki se bodo uporabljali pri 
izdelavi projekta. Ce upoštevamo vrednost že opravljenih del, mora Jugoslavija, 
prispevati še 10 500 000 din. 

V skladu s predvidenim obsegom del v posamezni republiki mora SR 
Slovenija prispevati 2 500 000 din, SR Hrvatska pa 8 000 000 din. 

Občine bodo financirale izdelavo detajlnih planov in del regionalnega 
prostorskega plana, republika pa bo financirala izdelavo regionalnega pro- 
storskega plana za celo območje, ki ga zajema »Projekt Zgornji Jadran«. Tako 
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bodo občine zagotovile sredstva v znesku 1 500 000 din, republika pa 1 000 000 
din, in to v dveh letih, v 1970. letu 500 000 din, v letu 1971 pa prav tako 
500 000 din. 

Sredstva za leto 1970 v znesku 500 000 din so že predvidena v republiškem 
proračunu. 

DODATNA OBRAZLOŽITEV 

Na pobudo SR Hrvatske je izvršni svet Skupščine SR Slovenije dne 10. 
marca 1969 dal soglasje, da skupno z izvršnim, svetom SR Hrvatske predlaga 
zveznemu izvršnemu svetu, da se ta zavzame pri specialnem fondu za razvoj 
(UNDP) pri OZN za izdelavo prostorskih planov razvoja turizma za področje 
Severnega Jadrana in neposrednega zaledja. 

Cilji predloženega projekta, kot so bili formulirani v zahtevku nasproti 
Združenim narodom, so naslednji: 

— formuliranje kompleksnega prostorskega plana razvoja regije Zgornjega 
Jadrana in priprava predlogov za funkcionalni in prostorski razvoj na novo 
izbranih turističnih naselij v okviru te regije. Turizem se pri tem pojavlja kot 
vodilni faktor, ki bo stimuliral ekonomski in prostorski razvoj regije, tretma 
tega faktorja pa bo zahteval posebno pozornost v planih bodočega prostorskega 
razvoja; 

— prikazati ustrezajoče trende in načine razvoja v korist kompleksnega 
gospodarstva države in regije, kreirati podlago za bolj usklajeno politiko 
investiranja, zavarovati naravne lepote in kulturno zgodovinske vrednosti te 
regije pred posledicami nekoordiniranega razvoja in končno — ustvariti pro- 
gresivno organizirano rekreacijsko območje evropskega pomena. 

Za razliko od projekta »Južni Jadran« gre v področju Severnega Jadrana 
za regije, kjer se turizem vključuje med druge dominantne gospodarske fak- 
torje, kot. na primer industrijo, ladjedelništvo, pomorski promet itd. in se 
postavlja v ospredje problematika prometa, tranzitnega turizma, boljšega iz- 
koriščanja obstoječih kapacitet, povezave s komplementarnimi oblikami 
zimskega, gorskega, kraškega, lovskega turizma in podobno. 

Predlog projekta obsega obalni teritorij od Šibenika do meje sosednje 
Italije na površini z okoli 19 500 km'2. Na teritoriju SR Hrvatske se v ta projekt 
vključuje 33 občin. Na tem območju živi okoli 1 000 000 prebivalcev na 
19 459 km!2. Na istem območju je razpoložljivih okoli 200 000 ležišč. 

V Sloveniji zajema projekt Zgornji Jadran območje naslednjih občin: 
Koper, Izola, Piran — (obmorski predel) 
Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica, Cerknica in Ajdovščina ter Nova Gorica 

— (kraški predel) 
Tolmin, Radovljica in Jesenice — Tržič (alpski predel). 
To območje obsega 5566 km2. Živi pa na tem območju ca. 292 tisoč pre- 

bivalcev, turističnih ležišč pa je ca. 21 000. 
Predlog projekta za to območje vsebuje: , 
1. Izdelavo regionalnega prostorskega plana za celotno obalno območje. 
2. Izdelavo dvanajst detajlnih urbanističnih načrtov, od tega 10 na območju 

SR Hrvatske in 2 na območju SR Slovenije. SR Hrvatska je že določila naselja, 
ki se bodo vključila v izdelavo detajlnih urbanističnih planov, SR Slovenija teh 
naselij še ni določila. Dokončno opredelitev teh naselij bo izvedena tekom 
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meseca aprila po predhodnem, posvetu z vsemi občinami, ki se vključujejo v ta 
projekt. Pri tem se predvidevajo kapacitete turističnih naselij s 5000 do 10 000 
ležišči. i 

Obseg projektne naloge je že določen in ga ni možno menjati predvsem 
zaradi administrativne togosti v postopkih pred organi Združenih narodov. 
Obstaja pa možnost, da se število centrov razširi izven obsega samega projekta 
z dodatnimi sredstvi in s posebnim sporazumom z vodstvom projekta in 
s tujimi firmami. 

Od strani Združenih narodov je odobrenih za ta projekt 500 000 dolarjev 
od skupno 2 960 000 dolarjev, predvidenih za celotni projekt. To obvezuje 
Jugoslavijo na soudeležbo v višini 24 600 000,00 din, od česar je zagotovljeno 
z dokumentacijo SR Slovenije in SR Hrvatske 14 100 000,00 din. Za izvedbo 
celotnega projekta je potrebno še 10 500 000,00 din, od tega odpade na SR 
Hrvatsko 8 000 000,00 din, na SR Slovenijo pa 2 500 000,00 din. 

Glede na odnos prebivalstva (3,4 :1), površine (3,5 :1), obstoječih turističnih 
ležišč (10 :1), števila občin (2,6 :1) in centrov (5 : 2) je razmerje financiranja 
med SR Hrvatsko in SR Slovenijo (3,2 : 1) ustrezno. 

S predloženim odlokom o finančnem programu za sofinanciranje Skupščini 
SR Slovenije se zagotavlja soudeležba SR Slovenije v višini 2 500 000,00 din, 
od tega SR Slovenija 1 000 000,00 din, prizadete občine pa 1 500 000,00 din. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 18. seji 25. februarja 
1970 obravnaval predlog odloka o finančnem progfamu za sofinanciranju 
»Projekta Zgornji Jadran«, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije izvršni 
svet. 

V načelni razpravi je odbor z odobravanjem sprejel predlog za izdelavo 
kompleksnega programa turističnega razvoja dokaj obsežne regije, ki sega od 
Jadranskega morja pa do Alp in pomeni obsežno zaokroženo celoto'. 

S tem, da se vključuje v razvojni turistični program ne samo ozko obalno 
področje, kot je to primer projekta Južni Jadran, ampak tudi njegovo zaledje, 
je postavljena pred izdelovalce projekta dokaj kompleksnejša naloga, ker bo 
projekt moral zajeti ne samo obmorsko turistično dejavnost v ožjem pomenu, 
ampak tudi vrsto drugih momentov, med katerimi je izredno pomembno 
prometno vprašanje, kako priti do morja in nazaj prek transportno razmeroma 
zahtevnega slovenskega ozemlja. 

Z zajetjem zaledja v razvojni projekt se bo kompleksno obdelal tudi 
turizem v zaledju, torej kraški turizem (jame!), lovski in planinski turizem. 

Na odboru je bila sprožena tudi misel, naj bi se področje, ki ga bo zajel 
projekt, razširilo tudi še na nekatere druge občine, ki mejijo na občine, ki so 
zajete s projektom, kot na primer Skofjo Loko, ki predstavlja pri povezavi 
primorskih in obsoških občin z jeseniškim področjem nujen vmesni člen. 
Odboru je bilo pojasnjeno, da le-tega ne bo možno doseči, ker je že dokaj 
širok program, pri čemer je treba poudariti, da je bila po prvotni zasnovi 
predvidena vključitev v projekt dokaj širšega teritorija — vključno Pohorje. 

Glede delitve stroškov rrled Hrvatsko in Slovenijo je bil pojasnjen kriterij 
površine ozemlja, ki ga zajema razvojni projekt; 
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Predlagani odlok naj predstavlja dokument za udeležbo SR Slovenije pri 
financiranju projekta, vendar je iz predloga odloka pravzaprav težko razbrati 
celotno zasnovo za izdelavo in financiranje projekta, zaradi česar naj bi se 
odlok ustrezno dopolnil. 

Udeležba Slovenije v financiranju znaša skupaj 2 500 000 dinarjev, od 
katerih zagotavlja s predlaganim odlokom republika Slovenija 1 000 000 di- 
narjev, občinske skupščine pa naj bi zagotovile razliko, to je 1 500 000 dinarjev, 
vendar ni navedeno, razen v obrazložitvi, katere občine so to. Zato sodi odbor, 
da obstaja utemeljen razlog, da se v samem odloku navedejo vse občine, 
katerih območje bo zajeto v projektu. 

Odbor ugotavlja, da so z odlokom določena sredstva za sofinanciranje 
projekta predvidena v republiškem proračunu, in sicer pod' postavko 219 v 
razdelku 48; sofinanciranje projekta Severni Jadran s slovensko alpsko obalno 
cono pod okriljerri Združenih narodov in sofinanciranje možnosti turizma 
v Sloveniji skupno z OECD 800 000 din. 

V podrobni obravnavi predloga odloka je odbor sprejel naslednje spre- 
membe in dopolnitve: 

K I. točki : besedilo naj se spremeni in glasi: 
»S tem odlokom se določa prispevek SR Slovenije v letih 1970 in 1971 za 

sofinanciranje »Projekta Zgornji Jadran.« 
K II. točki: Odbor predlaga, da se besedilo II. točke glasi: 
»Udeležba Slovenije za financiranje »Projekta Zgornji Jadran« znaša 

2 500 000 din. 
Od zneska po prvem odstavku te točke zagotovi SR Slovenija 1 000 000 din. 
Od zneska po prvem odstavku te točke zagotovijo skupščine občin Koper, 

Izola, Piran, Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica, Cerknica, Ajdovščina, Nova 
Gorica, Tolmin, Radovljiica in Jesenice skupaj 1 500 000 din.« 

Besedilo točke je treba preformulirati, ker je prvi stavek neprecizen, 
v drugem odstavku pa naj bi se navedle tudi vse občine, ki prispevajo sredstva 
za financiranje projekta. 

Odbor predlaga zboru, da tako dopolnjeni odlok sprejme. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Ceneta Matičiča. 

St.: 402-150/70 
Ljubljana, 25. 2. 1970 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 19. seji 10. marca 
1970 obravnaval amandmaje zakonodajno-pravne komisije in odbora za finance 
gospodarskega zbora k predlogu odloka o finančnem programu za sofinanciranje 
»Projekta Zgornji Jadran«. 

Odbor upošteva pripombo zakonodajno-pravne komisije, da v samem odloku 
ni potrebe, da se navajajo vse občine, katerih področja bo zajel projekt in ki 
bodo sofinancirale izdelavo projekta, ker navajanje občin nima praktične 
vrednosti. 

Pač pa odbor sodi, da je formulacija, da gre za udeležbo v financiranju 
projekta, primernejša kot navedba, da gre za delež vrednosti projekta. Zato 
odbor predlaga, da se besedilo II. točke odloka glasi: 

»Udeležba SR Slovenije in prizadetih občin za financiranje »Projekta 
Zgornji Jadran« znaša 2 500 000 din. 
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Od zneska po prvem odstavku te točke zagotovi SR Slovenija 1 000 000 din. 
Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog odloka ob upoštevanju predloga 

za spremembo I. točke, kot je podan v poročilu odbora z 18. seje in predloga 
za spremembo II. točke predloga odloka, kot je podan v tem poročilu. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Ceneta Matičiča. 

St.: 402-150/70 
Ljubljana, 11. 3. 1970 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na seji dne 25. februarja 1970 
obravnaval predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje »Projekta 
Zgornji Jadran«, ki ga je Skupščini SR Sloveniji poslal v obravnavo izvrsni 
svet. 

V načelni obravnavi se je odbor strinjal s tem, da se financiranje »Projekta 
Zgornji Jadran« uredi z odlokom in da v sofinanciranju sodeluje tudi SR 
Slovenija poleg SR Hrvatske in specialnega sklada za razvoj združenih narodov. 
Odbor je soglašal tudi z deležem SR Slovenije v financiranju projekta, kakor 
tudi s celotno finančno konstrukcijo odloka. 

Odbor je ugotovil, da so v proračunu SR Slovenije za leto 1970 že za- 
gotovljena po odloku predvidena sredstva za udeležbo SR Slovenije v financi- 
ranju projekta za leto 1970. 

V podrobni obravnavi pa je odbor predložil naslednje spremembe: 

V II. točki: 
naj se uvodni stavek »Skupna vrednost Projekta Zgornji Jadran« znaša 2 500 000 
din«., črta in zamenja s stavkom: 

»Delež vrednosti »Projekta Zgornji Jadran«, ki ga bodo financirali skupaj 
SR Slovenija in prizadete občine na območju SR Slovenije, znaša 2 500 000 
din.« 

Sprememba je redakcijskega značaja, ker bolj točno opredeljuje misel, ki 
je bila že podana v prvotni formulaciji. 

Predstavnik predlagatelja se je s spremembo strinjal. 
Odbor je nadalje predložil, da se v obrazložitvi predloga odloka poleg 

naštetih 12 slovenskih občin, upošteva tudi območje »zgornjega dela občine 
Skofja Loka«. 

Tudi s tem predlogom se je predstavnik predlagatelja strinjal. 
Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme odlok o finančnem pro- 

gramu za sofinanciranje »Projekta Zgornji Jadran« skupaj s predloženo spre- 
membo. 

Odbor je za svojega poročevalca na gospodarskem zboru določil poslanca 
Franca Cuznarja. 

St.: 402-150/70 
Ljubljana, 2. 3. 1970 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na seji dne 19. marca 1970 po- 
novno obravnaval predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje Pro- 
jekta Zgornji Jadran. Odbor je obravnaval amandmaje zakonodajno-pravne 
komisije, ki so navedeni v poročilu te komisije z dne 5. 3. tega leta in odbora 
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za finance in proračun republiškega zbora, ki jih je le-ta podal v svojem poro- 
čilu z dne 25. 2. in dodatnem poročilu z dne 11. 3. tega leta. 

V obravnavi omenjenih amandmajev je odbor sprejel amandma odbora za 
finance in proračun republiškega zbora, s katerim soglaša tudi zakonodajno- 
pravna komisija. 

K I, točki : — da se besedilo te točke spremeni tako, da glasi: »S tem 
odlokom se določa prispevek SR Slovenije, v letih 1970 in 1971 za sofinanciranje 
Projekta Zgornji Jadran«. 

Odbor se strinja tudi z amandmajem odbora za finance in proračun repu- 
bliškega zbora, ki je naveden v dodatnem poročilu tega odbora, ko predlaga, 
da se besedilo II. točke odloka menja tako, da se glasi: 

»Udeležba SR Slovenije in prizadetih občin za financiranje »Projekta Zgor- 
nji Jadran« znaša 2 500 000 din. 

Od zneska po prvem odstavku te točke zagotovi SR Slovenija 1 000 000 
din.« 

Odbor se strinja z mnenjem odbora za finance in proračun republiškega 
zbora, da1 je udeležba primernejši izraz glede financiranja projekta, kot pa 
delež vrednosti projekta ter zato odstopa od predloga spremembe, ki ga je 
odbor podal v poročilu z dne 2. 3. 1.1., ki ga je sprejela tudi zakonodajno-prav- 
na komisija. 

Odbor je obravnaval tudi pripombe, ki jih je k predlogu odloka1 poslala 
skupščina občine Mozirje. 

Odbor je soglašal s stališčem izvršnega sveta, ki ga je ponovil na seji nje- 
gov predstavnik, da ni mogoče več nobenih razširitev v projektu, ki ga bo 
financiral sklad OZN. Tako stališče pa zainteresiranim občinam seveda ne one^ 
mogoča, da se ne povežejo z občinami, ki so v obrazložitvi predloga odloka že 
navedene glede izdelave kompleksnega projekta razvoja turizma v SR Sloveniji 
ali na določenih področjih republike. Vendar naj pri tem skupščine občin ne 
računajo na to, da bi se lahko vključile v Projekt Zgornji Jadran, ki ga bo 
delno financiral specialni sklad za razvoj OZN. Odbor zato ni sprejel predlog 
skupščine občine Mozirje in predlaga zboru, da sprejme predlog odloka o fi- 
nančnem programu za sofinanciranje projekta Zgornji Jadran v besedilu, kot 
ga je predložil izvršni svet, s tem da upošteva oba predloga za spremembo, 
podana v tem dodatnem poročilu. 

Za poročevalca na seji gospodarskega zbora je odbor določil poslanca Fran- 
ca Cuznarja. 

St.: 402-150/70 
Ljubljana, 20. 3. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 20. seji 
dne 5. marca 1970 obravnavala predlog odloka o finančnem programu za sofi- 
nanciranje »Projekta Zgornji Jadran«, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil izvršni svet. 

V načelni razpravi komisija k predlogu odloka ni imela pripomb. 
V razpravi po podrobnostih komisija ni imela pripomb k amandmaju od- 

bora za finance in proračun republiškega zbora k I. točki ter sprejela svoj 
amandma k II. točki. 

K I. točki: Komisija nima pripomb k amandmaju odbora za finance in 
proračun republiškega zbora, da se besedilo te točke spremeni tako, da se 
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glasi: »S tem odlokom se določa prispevek SR Slovenije v letih 1970 in 1971 
za sofinanciranje »Projekta Zgornji Jadran«. 

K II. točki: Besedilo te točke se spremeni tako, da se glasi: »Delež vred- 
nosti »Projekta Zgornji Jadran««, ki ga bodo financirali skupaj SR Slovenija i,n 
prizadete občine na območju SR Slovenije, znaša 2 500 000 din. Od tega zneska 
zagotovi SR Slovenija 1 000 000 din.« 

Ta sprememba je potrebna, ker opredeljuje obveznosti SR Slovenije pri 
financiranju navedenega projekta kot celote. Zato ni potrebno še posebej na- 
vajati, da se prizadete občine zavezujejo, da zagotovijo sredstva v višini 
1 500 000 din. 

St.: 402-150/70 
Ljubljana, dne 5. 3. 1970 

PREDLOG ODLOKA 

o spremembah in dopolnitvah odloka o povračilih poslancem Skupščine SR 
Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije 

Na podlagi 10. alinee 152. člena1 ustave Socialistične republike Slovenije je 
Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora 1970 
sprejela 

ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah odloka o povračilih poslancem Skupščine 
SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voh ali imenuje Skupščina SR Slovenije 

1. 

Drugi in tretji odstavek 2. točke odloka o povračilih poslancem Skupščine 
SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voh ali imenuje Skupščina SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 5-28/68 in št. 40-260/69) (v nadaljnjem besedilu odlok), se 
spremenita tako, da se glasita: 

»Povračilo osebnega dohodka se usklajuje enkrat na leto z gibanjem oseb- 
nih dohodkov v republiki. 

Administrativna komisija ugotovi znesek poprečnega mesečnega osebnega 
dohodka v republiki za preteklo leto na podlagi uradnega akta zavoda za sta- 
tistiko SR Slovenije in uporabi ta podatek kot osnovo za določitev višine meseč- 
nega povračila osebnega dohodka za tekoče leto.« 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Na predlog izvršnega sveta ali na lastno pobudo lahko administrativna 

komisija izjemoma ustrezno zniža osnovo za tekoče leto1, določeno v prejšnjem 
odstavku, če v gibanju osebnih dohodkov nastanejo večja nesorazmerja s plan- 
skim predvidevanjem ali iz drugih utemeljenih razlogov.« 

2. 

Doda se nova 2. a točka, ki se glasa: 
»V primeru upokojitve ali smrti poslanca se poleg rednega mesečnega po- 

vračila izplača še enkratni znesek mesečnega povračila.« 
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3. 

Doda se nova 2. b točka, ki se glasi: 
»Administrativna komisija lahko prizna poslancu za posebno prizadevanje 

pri delu občasno nagrado. 
Merila za podelitev občasne nagrade določi administrativna komisija s po- 

sebnim pravilnikom.« 
4. 

Besedilo 11. točke odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Funkcionarju se mesečno povračilo osebnega dohodka oziroma osebni do- 

hodek usklajuje enkrat na leto z gibanjem osebnih dohodkov v republiki. 
Administrativna komisija ugotovi znesek poprečnega mesečnega osebnega 

dohodka v republiki za preteklo leto na podlagi uradnega akta zavoda za sta- 
tistiko SR Slovenije in uporabi ta podatek kot osnovo za določitev višine me- 
sečnega povračila osebnega dohodka oziroma osebnega dohodka za1 tekoče leto. 

Na predlog izvršnega sveta ah na lastno pobudo lahko administrativna ko- 
misija izjemoma ustrezno zniža osnovo za tekoče leto, določeno v prejšnjem 
odstavku, če v gibanju osebnih dohodkov nastanejo večja nesorazmerja s plan- 
skim predvidevanjem ali iz dtugih utemeljenih razlogov.« 

5. 

Doda se nova 11. a točka, ki se glasi: 
»V primeru upokojitve ali smrti funkcionarja se poleg rednega mesečnega 

povračila osebnega dohodka oziroma rednega mesečnega osebnega dohodka iz- 
plača še enkratni znesek mesečnega povračila oziroma dohodka.« 

6. 

Besedilo 12. točke odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Na predlog predsednika skupščine ali predsednika izvršnega sveta admi- 

nistrativna komisija prizna posameznim funkcionarjem občasno nagrado. 
Administativna komisija lahko prizna funkcionarju za posebno prizade- 

vanje pri delu občasno nagrado. Merila za podelitev občasne nagrade določi 
administrativna komisija s posebnim pravilnikom.« 

7. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Z odlokom o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionar- 
jem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije na seji dne 12. in 13. febru- 
arja 1968, je bil uveden nov sistem povračila mesečnega osebnega dohodka funk- 
cionarjem, ki jih voh ali imenuje skupščina namesto dotedanjega sistema »pri- 
nesenega osebnega dohodka«. Po novem sistemu se je določilo mesečno povračilo- 
osebnega dohodka oziroma osebni dohodek po poprečnem osebnem dohodku v 
republiki, pomnoženim s količnikom. 
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Po odloku se poslancem in funkcionarjem izplačuje akontacija na osebni 
dohodek skozi vse leto in se na podlagi uradnega akta zavoda za statistiko 
izračuna dokončno povračilo osebnega dohodka, in sicer takrat, ko je ugotov- 
ljen poprečni osebni dohodek za prejšnje leto. 

Podoben sistem je prevzel tudi Sabor SR Hrvatske, zvezna skupščina in 
večina republiških skupščin pa je formalno ostala pri »prinesenem osebnem 
dohodku«, vendar s tem, da je določen najnižji znesek povračila mesečnega 
osebnega dohodka, ki se povišuje vsako leto v skladu s sprejetimi merili. 

Dveletne izkušnje pri izvajanju odloka so potrdile pravilnost izhodišč, na 
katerih temelji, opozorile pa so tudi na nekatere pomanjkljivosti, ko, jih je 
treba odpraviti. Pokazala se je tudi potreba, da se sistem nadalje dopolnjuje. 
V ta namen bodo potrebna še nadaljnja proučevanja na podlagi rezultatov in 
analiz postavljenega sistema in posvetovanja vseh zainteresiranih družbeno-po- 
litičnih činitelj ev. 

Predlagane spremembe in dopolnitve ne pomenijo torej menjanje sedanjega 
sistema, ampak se omejujejo na odpravo pomanjkljivosti, ki jih je bilo čutiti 
pri dosedanjem izvajanju odloka. 

Predvsem se spreminja dosedanji način določanja povračil za osebne do- 
hodke. Medtem ko je doslej določala administrativna komisija višino povračil 
na podlagi uradnega akta zavoda za statistiko o poprečnem mesečnem dohodku 
v republiki in količnika, ki je določen v odloku za posamezne funkcionarje, za 
preteklo leto in se je v tekočem letu povračilo izplačevalo v tej višini kot akon- 
tacija, konkretne višine povračila pa se določi šele naslednje leto, bodo s pred- 
lagano spremembo odloka mesečna povračila funkcionarjev za tekoče leto dolo- 
čena na podlagi poprečnih mesečnih dohodkov v republiki za prejšnje leto. In 
ne samo to, na predlog izvršnega sveta ali na lastno pobudo lahko administra- 
tivna komisija v izjemnih primerih tudi zniža osnovo za določanje povračil za 
tekoče leto, če v gibanju osebnih dohodkov nastanejo večja nesorazmerja, osnovo 
pa lahko zniža tudi iz drugih utemeljenih razlogov. S to spremembo je v odloku 
določeni sistem določanja povračil usklajen z že uveljavljenimi načini usklaje- 
vanja na drugih področjih. 

Predlagana je nadalje dtopolnitev, po kateri se poslancu in funkcionarju v 
primeru upokojitve ali smrti izplača poleg rednega mesečnega povračila še en- 
kratni znesek mesečnega povračila; na ta način se poslanec in funkcionar izena- 
čita z drugimi delovnimi ljudmi, ki to pravico že imajo. 

In končno, predlagane spremembe natančneje urejajo dajanje nagrad in 
nalagajo administrativni komisiji, da določi merila za podelitev občasnih nagrad 
s posebnim pravilnikom. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 20. seji 
dne 5. marca 1970 obravnavala predlog odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih 
voli ah imenuje Skupščina SR Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložila administrativna komisija Skupščine SR Slovenije. 

V načelni obravnavi je komisija postavila vprašanje, ali predlog odloka ne 
uvaja spremembe celotnega sistema določanja povračil poslancem. Predstavnik 
predlagatelja je pojasnil, da predlog odloka uvaja le drugačen način obraču- 
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navanja povračil poslancem. S sprejemom določenih popravkov pri določanju 
povračil za osebne dohodke poslancev bi se odpravile pomanjkljivosti, ki jih je 
bilo čutiti pri dosedanjem izvajanju odloka. Komisija se je z razlago predla- 
gatelja strinjala. 

Št.: 113-1/70 
Ljubljana, dne 9. 3. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 21. seji 
dne 18. marca 1970 obravnavala amandma k predlogu odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funk- 
cionarjem, ki jih voli ah imenuje Skupščina SR Slovenije, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložila administrativna komisija. 

Komisija k predloženemu amandmaju ni imela pripomb niti v načelni raz- 
pravi niti v razpravi o podrobnostih. 

St.: 113-1/70 
Ljubljana, 18. 3. 1970 

PREDLOG ODLOKA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča Kranj 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slove- 
nije (Uradni list SRS, št. 16-144/67) in 17. člena zakona o sodiščih splošne pri- 
stojnosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je Skupščina Socialistične republike 
Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča Kranj 

I. 

Okrožno sodišče v Kranju ima 140 sodnikov porotnikov. 

II. 
Za sodnike porotnike se izvolijo: 
Danilo Aleš, strokovni prevajalec, »Iskra« tovarna elektrotehničnih in 

finomehaničnih izdelkov, Kranj; 
dr. France Andoljšek, zdravnik-internist, splošna bolnica Jesenice; 
Andrej Andolšek, šef kratkoročnih kreditov, gorenjska kreditna banka 

Kranj; 
Valentin Benedičič, agronom — vodja sadjarske proizvodnje, kmetij- 

ska zadruga »Jelovica«, Radovljica, obrat Poljče; 
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Veronika Perović Bere, direktor delovne enote, živilski kombinat »Žito«, 
delovna enota »Gorenjka«, Lesce; 

Stanislav Bernard, samostojni konstruktor, »Iskra« tovarna elektro- 
tehničnih in finomehaničnih izdelkov, Kranj; 

Vinko Bešter, vodja proizvodnega okoliša, kmetijska zadruga Skofja 
Loka; 

Evgen Bogataj , vodj a tovornega prometa, združeno turistično promet- 
no podjetje »Transturist« Skofja Loka; 

■ Franc Bohinc, študent ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, 
Kranj, Cesta JLA 6; 

Nikica Božinović, upokojenec, Golnik 67, p. Tržič; 
Stanko Bregant, upokojenec, Adergas št. 21 p. Cerklje na Gorenjskem; 
Alenka Brudar, višja medicinska sestra, splošna bolnica Jesenice; 
Karlo C e j , sekretar občinskega komiteja ZMS Kranj; 
Daniel Crv, dninski asistent, železarna Jesenice; 
Anton Čuda, vodja gospodarske priprave proizvodnje v orodjarni »Iskra« 

tovarna elektrotehničnih in finomehaničnih izdelkov, Kranj; 
Alojz: Debelak, tehniški kontrolor, »Iskra« tovarna elektrotehničnih in 

finomehaničnih izdelkov, Kranj; 
Tone Dežman, učitelj, osnovna šola Prežihov Voranc, Jesenice; 
Jože Dolinar, referent za splošne zadeve, splošna vodna skupnost Go- 

renjske, Kranj; 
Janez Dolžan, agronom, kmetijska zadruga »Jelovica«, Radovljica; 
Stanislav Draksler, merilec pri vzdrževanju telefonskih"avtomatskih 

in polavtomatskih naprav »Iskra« tovarna elektrotehničnih in finomehaničnih 
izdelkov, Kranj; 

Franc Erjavec, poslovodja obrata, gostinsko trgovsko podjetje Central, 
Kranj; 

Vladimir Erjavšek, direktor, delavska univerza Tržič; 
Franc F a j m u t, analitik, »Iskra« tovarna elektrotehničnih in finomeha- 

ničnih izdelkov, Kranj; 
Franc Fojkar, ravnatelj osemletke, osnovna šola Šenčur; 
Ljuba Fojkar, referent za kadre, kmetijsko živilski kombinat, Kranj; 
Stane Gaber, komandir postaje milice, postaja milice Tržič; 
Milan G a r t n e r , zasebni kmetovalec, J arčj e brdo, p. Selca nad Škof jo 

Loko; 
Franc Gašperšič, vodja organizacijsko kadrovske službe, zdravstveni 

dom Kranj; 
Slavko Gabrijan, sekretar podjetja, veletrgovsko podjetje »Kokra«, 

Kranj; 
Leopold Gregorač, mojster male strugarne in brusilnice, »Iskra« to- 

varna elektrotehničnih in finomehaničnih izdelkov, Kranj; 
Mihaela G r j o 1, predmetna učiteljica, osnovna šola heroja Grajzerja, 

Tržič; 
Miroslav Hafner, cenilec škod v industriji, zavarovalnica »Sava« Ljub- 

ljana, poslovna enota Kranj; 
Silva Hafner, tehnični sekretar komiteja občinske konference ZK 

Skofja Loka; 
Bojan Horvat, referent službe varstva pri delu, »Almira« — alpska 

modna industrija Radovljica; 
33 
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Frančiška Hribar, vodja nabave, tovarna športnega orodja »Elan«, 
Begunje na Gorenjskem; 

Ivan Hrovatin, direktor, zavarovalnica »Sava« Ljubljana, poslovna 
enota Kranj; 

Alojz Iskra, upokojenec, Nemški rovt 24, p. Boh. Bistrica; 
Jože I v š i č , upokojenec, Kranj, Nazorjeva 4; 
Nikolaj J a m ni k, komercialist v oddelku za prodajo naravnega usnja, 

»Sava« — industrija gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov, Kranj; 
Marjan J a r c, vodja hotelske službe, Grand hotel Toplice, Bled; 
Francka Javor, učiteljica, osnovna šola Lesce; 
Milka Jazbec, tehnični sekretar družbeno-političnih organizacij, tek- 

stilna industrija »Tekstilindus«, Kranj; 
Ciril Jelovšek, načelnik oddelka za družbene službe in občo upravo, 

skupščina občine Škof j a Loka; 
Antonija J ensterle, referent za obče zadeve, skupščina občine Radov- 

ljica; 
Ferdinand J o cif, samostojni projektant in nadzorni organ, SGP »Pro- 

jekt«, Kranj; 
Lojze Kalinšek, referent za pridobivanje in urejanje zemljišč, kmetij- 

sko živilski kombinat Kranj; 
Jože K e j ž a r , upokojenec, Begunje na Gorenjskem 5; 
Marija Kersnik, učiteljica, osnovna šola Bled; 
Tine Klemenčič, organizator, »Sava« —industrija gumijevih usnjenih 

in kemičnih izdelkov, Kranj; 
Franc Kljun, upokojenec, Kranj, Kebetova 3; 
Mirko K ni f i c , upokojenec, Jesenice, Likovičeva 9; 
Branko Kob al, upokojenec, Goriče 46, Tržič; 
Mojca Kokalj, računovodja, tovarna »Sukno«. Zapuže; 
Rina Kokalj , referent za personalne in splošne posle, zavarovalnica 

»Sava« Ljubljana, poslovna enota Kranj; 
Zora Konič, tehnični sekretar komiteja občinske konference ZK Tržič; 
Franc Ko poreč, upravnik delavske restavracije, tekstilna industrija 

»Tekstilindus«, Kranj; 
Hubert Korošec, šef odseka za analize, služba družbenega knjigovod- 

stva, podružnica 515 Kranj; 
Ivan Korošec, upokojenec, Mošnje 39, p. Radovljica; 
Alojz Kos, upokojenec, Lesce, Dacarjeva 16; 
Anton Košir, poslovodja, trgovsko podjetje »Preskrba«, Tržič; 
Marija Kotnik, šef likvidature in vodja finančne operative, trgovsko 

podjetje »Zarja«, Jesenice; 
Branko Kozamernik, geometer, gozdno gospodarstvo Kranj; 
Jurij Kraigher, proizvodni referent gozdnega obrata, gozdno gospodar- 

stvo Kranj; 
Jernej Kraj cer, upravnik, delavski dom »France Vodopivec«, Kranj; 
Janko Kralj, tehnolog vijačnega blaga, tovarna verig Lesce; 
Viktor Kralj , sekretar podjetja, tržiška industrija obutve in konfekcije 

»Trio«, Tržič; 
Janez Kryštufek, komercialist, »Sava« — industrija gumijevih, usnje- 

nih in kemičnih izdelkov, Kranj; 
Franc Langus, učitelj matematike, osnovna šola Žirovnica; 
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Jože L e v a k , vodja delovne enote loške tovarne hladilnikov škof j a Loka, 
delovna enota Poljane; 

Tone Logar, ravnatelj, osnovna šola »Mitja Valjavec«, Preddvor; 
Pavel L u ž a n , sekretar, gorenjska turistična zveza, Kranj; 
Jože Mali, tehnolog, podjetje »Iskra«, tovarna elektrotehničnih in fino- 

mehaničnih izdelkov, Kranj; 
Anton M a r č u n , vodja splošne in prodajne službe, gorenjska oblačila, 

Kranj; 
Anton M e g 1 i č , orodni kovač, tržiška tovarna kos in srpov, Tržič; 
Cilka Meglič, referent za izobraževanje, tovarna obutve »Peko« Tržič; 
Danica M e š i č , referent za socialno1 varstvo, skupščina občine Tržič; 
Slavka Miklavčič, upokojenka, Kranj, Kebetova 2; 
Janez Miklič, vodja sektorja, SGP »Tehnik«, Škof j a Loka; 
Anica M i k u š , upokojenka, Kranj, Koroška 14/11; 
Borislav Milenkovič, projektant gozdnih cest, gozdno gospodarstvo 

Bled; 
Anton Mrak, vodja centralnega skladišča, železarna Jesenice; 
Krišpin O g r i s , taksaitor, gozdno gospodarstvo Bled; 
Peter Ogrizek, pripravnik, občinska konferenca ZKS Kranj; 
Dore Oražem, ravnatelj, poklicna šola kovinarske in elektro stroke, 

Kranj; 
Janez O s o j n i k , pravni referent, Elektro Kranj; 
Marta Ostanek, farmacevt, lekarna Kranj; 
Ignac Pavlin, vodja pravnega oddelka, »Iskra« tovarna elektrotehničnih 

in finomehaničnih izdelkov, Kranj; 
Avgust Pečar, vodja terminarjev, »Iskra« tovarna elektrotehničnih in 

finomehaničnih izdelkov, Kranj; 
Anton Pegam, direktor »Tehtnica«, Železniki; 
Jože Petelin, knjigovodja osnovnih sredstev, tekstilna industrija »Tek- 

stilindus«, Kranj; 
Ferdo P i n t a r , upravnik »Vodovod«, Kamna gorica; 
Franc P in t ar: tajnik skupščine občine Jesenice; 
Franc Planinšek, vodja kalkulacije »Iskra«, tovarna elektrotehničnih 

in finomehaničnih izdelkov, Kranj; 
Mirko Pogačnik, vlakovni odpravnik, železniška postaja Kranj; 
Milan Po lak, sekretar organov upravljanja, železarna Jesenice; 
Stane Po lak, sekretar, kmetijska zadruga Škof j a Loka; 
Albin Polk, načelnik oddelka za narodno obrambo, skupščina občine 

Jesenioe; 
Pavel Potočnik, proizvodni referent, gozdno gospodarstvo Kranj, gozd- 

ni obrat Škofja Loka; 
Peter Prevc, dninski, delovodja, železarna Jesenioe; 
Ivan P r i s t o v , referent za delovna razmerja, SGP »Projekt«, Kranj; 
Karel Pureber , upokojenec, Jesenice, Strelska ul. 6; 
Jakob Repe, tehnolog v razvojnem sektorju, lesno industrijsko podjetje 

Bled; 
Edvard Resman, referent za moško obutev, industrija obutve »Planika«, 

Kranj; 
Marjan Rob as, referent za investicije, »Iskra«, tovarna elektrotehničnih 

in finomehaničnih izdelkov, Kranj; 
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Anton Roblek, vodja skupine za planiranje, podjetje »Iskra«, tovarna 
elektrotehničnih in finomehaničnih izdelkov, Kranj; 

Andrej R o p r e t, nadzornik Elektro Kranj, nadzorništvo Cerklje; 
Julka Rozman, upravnik izvršne PTT enote, podjetje za PTT promet 

. Tržič; 
Lojze Savinšek, šef oddelka splošnih opravil, služba družbenega knjigo- 

vodstva Kranj; 
Peter Sitar, šef maloprodaje, veletrgovina »Loka«, Skofja Loka; 

^ Irena S1 a n i č , referent za obče upravne in kadrovske zadeve, skupščina 
občine Škof j a Loka; 

Franjo Slemenšek, učitelj, osnovna šola Olševek; p. Predvor; 
Andrej Smole j , upokojenec, Kranj, Nazorjeva 4; 
Jože Stanonik, glavni planer proizvodnje, loške tovarne hladilnikov 

Skof j a Loka; 
Irena S t a r i č , tajnik, »Kovinska oprema«, Mojstrana; 
Marjan Stravnik, upokojenec, Jesenice, Cesta revolucije 2; 
Franc Stražar, kalkulant, lesna industrija Skofja Loka1; 
Janez Strgovšek, upokojenec, Lesce, Gorenjska c. 35; 
Vera S t ritih, blagajničarka, mesarsko podjetje Tržič; 
Janez Sušnik, higienik, »Sava« — industrija gumijevih, usnjenih in ke- 

mičnih izdelkov, Kranj; 
Leopoldina S mi d, upokojenka, Kranj, Tavčarjeva 19; 
Maks S t r o m a j e r , direktor, zavod za požarno, reševalno in tehnično 

službo-, Kranj; 
Karel S t u c i n , vodja komerciale, Avtooprema Tržič; 
Alojz Suštaršič, orodni ključavničar, železarna Jesenice; 
Vera S v e n t, kadrovsko-socialna delavka, železarna Jesenice; 
Marija T al ar, upokojenka, Titova c. 20; 
Roman Teržan, šef splošnega sektorja, združeno turistično prometno 

podjetje »Transturist«, Skofja Loka; 
Janez Thaler, predsednik občinske konference SZDL Škofja Loka; 
Viktor T i š 1 e r , šef splošnega sektorja, »Iskra« - tovarna električnih me- 

rilnih instrumentov Otoče; 
Stane Tratnik, pekovski mojster, psihiatrična bolnica Begunje; 
Boris Valenčič, pomočnik direktorja Elektro Kranj; 
Evgen Vari, upokojenec, Preddvor, Hrib 17; 
Jože Vari, glavni in odgovorni urednik glasila delovnega kolektiva »2e- 

lezar«, železarna Jesenice; 
Lojze Vesel, upokojenec, Kranj, Britof, št. 1; 
Franc Vidmar, ravnatelj, osnovna šola, »Peter Kavčič«, Skofja Loka; 
Anton Zaplotnik, upokojenec, Preddvor 74; 
Jože Zdešar, vodja sekalnice, industrijski kombinat »Planika«, Kranj; 
Srečko Zima, direktor, mesarsko podjetje Jesenice; 
Srečko Zima, referent za pokojninsko zavarovanje, komunalni zavod 

za socialno zavarovanje Kranj; 
Leopold Zonik, direktor, mesarsko podjetje Jesenice; 
Viljem Z r i m , delovodja, gradbeno podjetje »Gradiš«, Jesenice; 
Leon Zlebnik, šef postaje, železniško transportno podjetje Ljubljana, 

železniška postaja Kranj. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sodnikom porotnikom, okrožnega sodišča v Kranju poteče mandatna doba 
2. februarja 1970. 

Predsedstvo okrožnega sodišča v Kranju predlaga, da Skupščina SR Slo- 
venije določi 140 sodnikov porotnikov za nemoteno delo tega sodišča. Nadalje 
daje predsedstvo okrožnega sodišča v Kranju sledečo obrazložitev: 

»Da bi mogli presoditi ustreznost števila predlaganih kandidatov, raz- 
poreditev po občinah, po zaposlitvi v gospodarstvu in družbenih službah, nava- 
jamo podatke o obravnavanih zadevah za leto 1968 in 1969 do 10. 12. ter struk- 
turo prebivalstva po občinah in zaposlitvi. 

Podatki obravnavanih zadev za minuli dve leti po občinah: 

Za leto 1968 

K Km P Skupaj 
Občine 

Jesenice 

št. •/• ■ št. °/o št. Vo št °/o  
12 18 2 7 93 17 107 16,7 

Kranj 33 53 16 53 213 39 262 40,9 
Radovljica 1,1 17 6 20 60 11 77 12,0 
Skofja Loka 4 6 6 20 54 10 64 10,1 
Tj-žič 4 6 0 0 126 23 130 20,3 

Skupaj 64 100 30 100 546 100 640 100,0 

Za leto 1969 

Km P Skupaj 
Občine 

št. o/, št. »/. št. Vo št. »/o 

Jesenice 23 26 4 14 110 20 137 20,9 
Kranj 

Tržič 

41 47 8 28 231 43 280 42,7 
Radovljica 11 12 7 25 91 17 109 16,7 
Skofja Loka 7 8 5 19 61 12 73 11,2 

4 14 46 8 56 8,5 

Skupaj 88 100 28 100 539 100 655 100,0 

Udeležba posameznih občin pri pripadu ostalih zadev (Ki, Kž, Gž itd.) na 
okrožno sodišče v preteklih dveh letih je približno ista. To pokaže naslednji 
pregled: 

Leto 1968 Leto 1969 

obćlne  ^ v. Št 

Jesenice 230 22,7 200 24,3 
Kranj 415 41,0 333 40,6 
Radovljica 195 19,2 171 20,8 
Skofja Loka 106 10,4 71 8,6 
Tržič  65 6/7 45 5,7 

Skupaj 1011 lOOfi 820 HKmT 
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Na območju tukajšnjega sodišča je 148 329 
občinah je naslednje: 

prebivalcev. Stanje po 

Jesenice  27 332 aH 
Kranj   54 626 ali 
Radovljica  
Škof j a Loka .    
Tržič  

Skupaj 

28 346 ali 
26 031 ali 
11 994 ali 

18,4 ®/o 
36,8 Vo 
19 1 Ve 
17,6«/» 
8,1 Ve 

148 329 ali 100,0 Ve 

Zaposlenih je skupaj 58 578 prebivalcev. Od tega v občini: 

Jesenice 
Kranj . . 
Radovljica 
Skofja Loka 
Tržič . . 

Skupaj 

11 979 ali 
23 413 ali 

9 492 aH 
8 454 ali 
5 240 ah 

20,5 Vo 
39,9 ">/o 
16,2 Ve 
14,5 Ve 
8,9 Vo 

58 578 ali 100,0 »/o 

Zaposlenost po panogah je naslednja: 

a) v gospodarstvu 

od tega v industriji  34 283 ali 
kmetijstvu 1 281 ah 
gozdarstvu    1 533 ah 
gradbeništvu   3 354 ah 
prom. in zveze  2 946 ali 
trg. in gost 5 110 ah 
obrti 3 175 ah 
stan. in komunala  839 a]^ 

skuPaj  52 521 ah 

58,5 % 
2,1 Ve 
2.6 Vo 
5.7 Vo 
5,0 Vo 
8,9 Vo 
5,4 Vo 
1,4 Vo 

89,6 Vo 

b) v negospodarstvu 

od tega v zdravstvu in soc. varstvu  2 430 ali 4,1 '°/o 
šolstvu, prosveti in kulturi  2 071 ah 3 5 Vo 
bančništvu in zavarovalstvu  488 ah 0 8Vo 
državni upravi  796 ah 1^3 Vo 

  272 ah 0,7 Vo 

skupaj  6 057 ah 10,4 Vo 

c) skupaj vseh zaposlenih  58 578 ah 100 Vo 
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Glede na gornje podatke je potrebno 140 sodnikov porotnikov. Tolikšno 
število sodnikov porotnikov imamo že od 27. 12. 1965 in ni posebnih razlogov, 
ki bi narekovali zviišanje ali znižanje števila sodnikov porotnikov. Predlagamo 
torej, da se število sodnikov porotnikov, ki je bilo nazadnje določeno 2. 2. 19b», 
ne spremeni. Predlagano število porotnikov omogoča, da bodo v poprečju 
sodelovali petkrat na leto, kar ne predstavlja hudo obremenitev. 

Med predlaganimi kandidati je 82 dosedanjih sodnikov porotnikov ali 
58 5 <Vo in 58 ali 41,5 »/» na novo predlaganih. Med dbsedanjimi sodniki porotni i, 
ki'so na novo predlagani za izvolitev, jih je 42 takih, ki so bih enkrat izvoljeni, 
21, ki so bili dvakrat izvoljeni in 19, ki so bih trikrat zaporedoma izvoljena za 
sodnike porotnike tukajšnjega sodišča. _ 

Vse dosedanje sodnike porotnike smo vprašali, če želijo ostati se eno 
mandatno dobo sodniki porotniki. 60 «/o jih je želelo ponovno kandidirati. 
Setznam tistih ki so pritrdilno odgovorili, smo skupaj s seznamom, i so 
odklonili ali pa se niso izjavili, poslali komisijam za volitve in imenovanja 
Mi občinskih konferencah SZDL. Te so sestavile nove predloge, upoštevajoč 
Dogovorjene kriterije za kandidate. V Kranju je pri sestavljanju predloga 
sodeloval tudi občinski sindikalni svet. Predloge kandidatov so nato obravnava i 
še samoupravni organi v gospodarskih organizacijah, in sicer v Tekstilindusu, 
Iskri in Savi v Kranju ter v železarni Jesenice. Iz teh delovnih organizacij je 
po več kandidatov. Povsod so se strinjali s predlaganimi kandidati, razen 
v tovarni Sava, kjer so namesto dveh kandidatov, ki sta po njihovem mnenju 
preobremenjena, predlagali dva druga kandidata. Poleg tega so samoupravni 
organi v delovnih organizacijah: Elan, KZ Jelovica, Sukno, Tekstilna tovarna 
Zapuže, Grand hotel Toplice, GG Bled, LIP Bled in Almira iz občine Radovljica 
ter iz splošne bolnice Jesenice in trgovskega podjetja na vehko m malo Zarja 
z Jesenic na našo prošnjo neposredno predlagali kandidate, ki so vsi v predlogu. 
Krajevne skupnosti, krajevne organizacije SZDL m zbon občanov po naših 
podatkih predlogov niso obravnavali: 

Po občinah so zastopani kandidata takole: 

Jesenioe 
Kranj . . 
Radovljica 
Skofja Loka 
Tržič . . 

Skupaj 

22 ah 15,7»/» 

64 ah 45,7 »/» 
23 ah 16,4% 
18 ah 12,8»/» 
13 ah 9,4«/» 

140 ali 100 »/» 

Smatramo, da razporeditev predloženih kandidatov po občinah ustreza glede 
na strukturo prebivalstva, zaposlitev in pripad posameznih zadev. Glede na 
dosedanje število sodnikov porotnikov iz posameznih občin, je v novem predlogu 
predlaganih manj kandidatov iz občine Kranj (2), Tržič (1), več pa iz S o je 
Loke (2) in iz Radovljice (1). Pri tem ni upoštevano, da kandidat stanuje v eni 
občini, zaposlen pa je v drugi, ker smo upoštevali le občino, kjer kandidat 
stanuje. Upoštevati je treba tudi, da je potrebno nekoliko vec kandidatov 
oz. porotnikov iz Kranja, kjer je sedež sodišča in deloma tudi iz bližnjih občin, 
ker iz Kranja in bližnjih občin zaradi bližine lahko vsak čas nadomestimo 
neupravičeno odsotnega porotnika. Prav tako zaradi gospodarske razvitosti 
Kranja prihajajo na sodišče iz Kranja tudi težje in zamotanejše zadeve. 
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Ostala struktura predlaganih kandidatov je: 

po spolu 
od predlaganih 140 kandidatov je 27 ali 19,3 ®/o žena (prej 21,4 % ali 3 več). 

Po šolski izobrazbi 

z nižjo in nepopolno srednjo šolo 29 kand. ali 20,7 % 
s popolno srednjo šolo 68 kand. ali 48^5 % 
z višjo šolo 21 kand. ali 15,1 % 
z visoko šolo 22 kand. ah 15,7 °/o 

skuPaj 140 kand. ali 100 % 

Glede na dosedanje sodnike porotnike se je struktura predlaganih po 
izobrazbi izboljšala v korist kandidatov z visoko izobrazbo (prej 14,2%), z višjo 
izobrazbo (prej 12,1'%) in kandidatov s popolno srednjo šolo (prej 40,2 %). 

Po zaposlitvi 

v gospodarstvu 80 kand. ali 57,1!% (prej 49,2 %) 
v negospodarstvu 37 kand. ah 26,4 «/0 (prej 35,8%) 
izven delov, razmerja .... 23 kand. ah 16,5% (prej 15,0%) 

skupaj 140 kand. ali 100 '% 

Ce podrobno razčlenimo, ugotovimo: 
— da je od 80 kandidato-v, ki so zaposleni v gospodarstvu, 46 ali 32 3% 

zaposlenih v industriji, 7 ali 5,5% v kmetijstvu, 10 ali 7,1'% v trgovini in 
gostinstvu, po 5 ali 3% v gozdarstvu, gradbeništvu, prometu in zvezah ter 
po 1 v obrti in komunah ter stanovanjski dejavnosti; 

— da je od 37 kandidatov, ki so zaposleni v negospodarstvu, 11 ah 7 8% 
zaposlenih v šolstvu, prosveti in kulturi, 8 aH 5,7 % zaposlenih v državni 
upravi, po 6 ah 4,2 % zaposlenih v zdravstvu in socialnem zavarovanju, bankah 
in zavarovalstvu in 6 v ostalih (družbeno-politične organizacije in društva) 
dejavnostih; 

— da je od 23 kandidatov, ki niso v delovnem razmerju, 20 ah 14,2% 
upokojencev in po 1 gospodinja, študent in samostojen kmet. 

Po starosti 

do 30 let starih   kand_ ali 128<,/(> 

od 31 do 40 let starih 44 kand. ali 3^40/, 
od 41 do 50 let starih 5g kand. ali 40,0 % 
od 51 do 60 let starih 18 kand. ali 12,8 % 
nad 60 let stari  4 kand. ah 3,0 % 

skupaj   kand. ali 100 Vo 
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Poprečna starost kandidatov je 42 let (enako prej). 
Glede na dosedanje sodnike porotnike se je struktura po starosti pred- 

laganih izboljšala v korist mlajših do 30 let (prej 7,8 '%) in deloma starih od 
51 do 60 let (prej 14,2%). 

Od predlaganih kandidatov je 95 članov ZK ali 67,8,0/o (prej 70 ®/o. 115 pred- 
laganih kandidatov ali 82,1'% ima tudi razne funkcije v družbeno-političnih 
organizacijah in samoupravnih organih. 

Predlagani kandidati so vsi obveščeni o kandidaturi in vsi z njo soglašajo.« 
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 

16. januarja 1970 razpravljala o kandidatih za sodnike porotnike okrožnega 
sodišča v Kranju in na podlagi razprave predlaga republiškemu zboru Skupščine 
SR Slovenije, da izvoli v predlogu odloka navedene kandidate za sodnike 
porotnike okrožnega sodišča v Kranju. 

PREDLOG ODLOKA 
o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije in v zvezi z 12. členom zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni 
list SRS, št. 20-220/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji 
republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani 

Anton Žagar se razreši dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani. 

OBRAZLOŽITEV 

Sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani Anton Žagar je na predlog komi- 
sije Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja prevzel funkcijo sekretarja 
odbora družbeno-političnega zbora zvezne skupščine za družbeno-politične 
odnose. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja predlaga, da 
republiški zbor Skupščine SR Slovenije razreši Antona Žagarja dolžnosti sodnika 
okrožnega sodišča v Ljubljani. 
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PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije in v zvezi z 12. členom zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni 
list SRS, št. 20-220/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji 
republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani 

Za sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani se izvolijo': 

Mira Cepuder, sodnica občinskega sodišča II v Ljubljani, 
Nada S val, sodnica občinskega sodišča I v Ljubljani, in 
Ivan Žužek, sodnik občinskega sodišča v Kočevju. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 11. 
decembra 1969 razpisala tri prosta sodniška mesta pri okrožnem sodišču v 
Ljubljani. 

V predpisanem roku so se prijavili na razpisana tri prosta sodniška mesta 
pri okrožnem sodišu v Ljubljani naslednji kandidati: 

Mira Cepuder, sodnica občinskega sodišča II v Ljubljani, Nikolaja 
Leskovic, sodnica občinskega sodišča II v Ljubljani, Meta Lunder, 
sodnica republiškega senata za prekrške v Ljubljani, Uroš Potkonjak, 
sodnik občinskega sodišča II v Ljubljani, Ana Pogačnik-Komar, sodnica 
občinskega sodišča I v Ljubljani, dr. Boris Premrov, sodnik občinskega 
sodišča II v Ljubljani, Nada S val, sodnica občinskega sodišča I v Ljubljani 
in Ivan Žužek, sodnik občinskega sodišča v Kočevju. 

V skladu z določbami XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije je vrhovno sodišče SR Slovenije dne 4. februarja 1970 podalo mnenje 
o prijavljenih kandidatih. Glede na dosedanje področje dela in strokovnost 
daje vrhovno sodišče SR Slovenije prednost za izvolitev na tri prosta sodniška 
mesta pri okrožnem sodišču v Ljubljani naslednjim trem kandidatom: 

Miri Cepuder, sodnici občinskega sodišča II v Ljubljani, Nadi S v a 1, 
sodnici občinskega sodišča I v Ljubljani in Ivanu Žužku, sodniku občinskega 
sodišča v Kočevju. Okrožno sodišče namreč potrebuje enega sodnika preisko- 
valno-kazenske orientacije in dva sodnika za civilni oddelek I. stopnje. Enako 
mnenje je dalo tudi okrožno sodiše v Ljubljani. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
11. februarja 1970 razpravljala o prijavljenih kandidatih na prosta sodniška 
mesta pri okrožnem sodišču v Ljubljani. Na podlagi obširne razprave in mnenja 
republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo ter mnenja vrhovnega 
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sodišča SR Slovenije, komisija za volitve in imenovanja predlaga, da republiški 
zbor Skupščine SR Slovenije izvoli za sodnike okrožnega sodišča v Ljubljani 
Miro Cepuder, sodnico občinskega sodišča II v Ljubljani, Nado Sval, sodnico 
občinskega sodišča I v Ljubljani in Ivana Žužka, sodnika občinskega sodišča 
v Kočevju. 

PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Celju 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152 člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije in v zvezi z 12. členom zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni 
list SRS, št. 20-220/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji 
republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Celju 

Za sodnika okrožnega sodišča v Celju se izvolita: 

Anton Metlika, sodnik občinskega sodišča v Sloveniski Bistrici, in 
Judita T r e b a r , sodnica občinskega sodišča v Celju. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 11. de- 
cembra 1969 razpisala dve prosti sodniški mesti pri okrožnem sodišču v Celju. 

V predpisanem roku sta se prijavila na razpisani prosti sodniški mesti pri 
okrožnem sodišču v Celju Anton Metlika, sodnik občinskega sodišča v 
Slovenski Bistrici in Judita T r e b a r , sodnica občinskega sodišča v Celju. 

Po določbah XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
je komisija za volitve in imenovanja dne 26. januarja 1970 poslala vrhovnemu 
sodišču SR Slovenije v mnenje prijavljena kandidata na razpisani prosti 
sodniški mesti pri okrožnem sodišču v Celju. 

Vrhovno sodišče SR Slovenije je dne 4. februarja 1970 sporočilo, da v celoti 
podpira kandidaturo obeh kandidatov, ker izkazujeta tako strokovne, delovne 
in moralno-politične kvalitete, in zato ni pomislekov k njuni kandidaturi. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in. imenovanja je na seji dne 
11. 2. 1970 razpravljala o prijavljenih kandidatih na razpisani prosti sodniški 
mesrti pri okrožnem sodisču v Celju in na podlagi razprave ter' mnenja 
vrhovnega sodišča SR Slovenije predlaga, da republiški zbor Skupščine SR 
Slovenije izvoli za sodnika okrožnega sodišča v Celju Antona Metliko, sodnika 
občinskega sodišča v Slovenski Bistrici in Judi to Trebar, sodnico občinskega 
sodišča v Celju. 
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PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi predsednika okrožnega sodišča v Kranju 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije in v zveži z 12. členom zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni 
list SRS, št. 20-220/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji 
republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o izvolitvi predsednika okrožnega sodišča v Kranju 

Za predsednika okrožnega sodišča v Kranju se izvoli 
Franc Korošec, predsednik občinskega sodišča v Radovljici. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 11. de- 
cembra 1969 razpisala prosto mesto predsednika okrožnega sodišča v Kranju. 

V predpisanem roku se je prijavil na razpisano prosto mesto predsednika 
okrožnega sodišča v Kranju Franc Korošec, predsednik občinskega sodišča 
v Kranju. 

Franc Korošec, predsednik občinskega sodišča v Radovljici je rojen 8. ok- 
tobra 1925. leta v Otočah. Diplomiral je na pravni fakulteti 1962. leta, pravo- 
sodni izpit je opravil 1964. leta. Bil je v različnih upravnih službah, pri občinski 
skupščini v Radovljici,! pri okrajnem ljudskem odboru v Kranju itd. Od 
I. avgusta 1964 je predsednik občinskega sodišča v Radovljici. 

Na podlagi, XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
je vrhovno sodišče SR Slovenije poslalo 4. 2. 1970 komisiji za volitve in imeno- 
vanja naslednje mnenje: 

»Mnenje kolektiva sodnikov okrožnega sodišča v Kranju: kolektiv sodnikov 
okrožnega sodišča v Kranju soglasno in brez vsakih pridržkov podpira kandi- 
daturo Franca Korošca za predsednika okrožnega sodišča v Kranju. Kolektiv 
sodnikov okrožnega sodišča v Kranju poudarja, da je Franc Korošec izvrsten 
sodni delavec z bogato prakso, zlasti na civilnem področju, razen tega pa ima 
visoke moralniOHpohtične kvalitete,, kar je dokazal z dosedanjo1 družbeno- 
politično aktivnostjo, in kar vse ga opravičuje k kandidaturi. 

Mnenje vrhovnega sodišča SR Slovenije: podpira kandidaturo Franca 
Korošca, ker v celoti izpolnjuje pogoje za izvolitev predsednika pri okrožnem 
sodišču v Kranju iz razlogov, ki jih navaja kolektiv okrožnega sodišča in 
priporoča komisiji za volitve in imenovanja, da imenovanega predlaga Skupščini 
SR Slovenije, naj ga izvoli kot predsednika okrožnega sodišča v Kranju.« 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in. imenovanja je na seji dne 
II. februarja 1970 razpravljala o prijavljenem kandidatu na prosto mesto 
predsednika okrožnega sodišča v Kranju. Na podlagi razprave in mnenja 
vrhovnega sodišča SR Slovenije komisija za volitve in imenovanja predlaga, 
da republiški zbor Skupščine SR Slovenije izvoli za predsednika okrožnega 
sodišča v Kranju Franca Korošca, predsednika občinskega sodišča v Radovljici. 
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PREDLOG ODLOKA 
o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za notranje zadeve 

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. in VII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega 
zbora sprejela 

ODLOK 
o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za notranje zadeve 

Za namestnika republiškega sekretarja za notranje zadeve se imenuje 
Anton Štipani č, direktor sektorja, trgovsko podjetje Centromerkur, 
Ljubljana. 

OBRAZLOŽITEV 

Dne 28. maja 1969 je bilo z imenovanjem Silva Gorenca za republiškega 
sekretarja za notranje zadeve izpraznjeno mesto namestnika republiškega 
sekretarja za notranje zadeve. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
11. februarja 1970 razpravljala o kandidatu za namestnika republiškega se- 
kretarja za notranje zadeve. Na podlagi razprave komisija za volitve in ime- 
novanja predlaga, da republiški zbor Skupščine SR Slovenije imenuje za 
namestnika republiškega sekretarja za notranje zadeve Antona S t i p a n i č a , 
diplomiranega pravnika, direktorja sektorja1 en gros pri trgovskem podjetju 
Centromerkur, export-import Ljubljana. 

Anton Stipanič je bil rojen 19. 9. 1928 v Gradcu, občina Novo mesto. Leta 
1958 je končal višjo šolo za notranje zadeve v Beogradu in leta 1959 diplomiral 
na pravni fakulteti v Ljubljani. 

Od 15. 5. 1945 do 31. 10. 1945 je bil v JLA; od 14. 11. 1945 do 31. 5. 1948 je 
bil delavec v sekciji za vzdrževanje prog v Črnomlju, delavec pri državnih 
elektrarnah v Črnomlju, uslužbenec obnovitvene zadruge Gradec pri Črnomlju; 
od 1. 6. 1948 do 31. 1. 1962 je bil na raznih delovnih mestih v republiškem 
sekretaiiatu za notranje zadeve; od 1. 2. 1962 do 30. 4. 1965 svetnik, načelnik 
urada izvršnega sveta za manjšinska vprašanja in nato šef kabineta pred- 
sednika izvršnega sveta; od 1. 5. 1565 do 31. 8. 1965 politični delavec v CK ZKS; 
od 1. 9. 1965 do 31. 12. 1968 generalni konzul SFRJ v Pittsburgu in od 1. 1. 1969 
dalje direktor sektorja en gros pri trgovskem podjetju Centromerkur, export- 
import, Ljubljana. 
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PREDLOG ODLOKA 

o imenovanju predsednika upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije 

Na podlagi 5. alinee 152. člena ustave Socialistične republike Slovenije 
in II. ustavnega amandmaja ter v zvezi s 5. členom zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o cestnem skladu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 12-80/67) 
in 11. členom odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine SR 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 15-119/69) je Skupščina Socialistične republike 
Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o imenovanju predsednika upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije 

Za predsednika upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije se imenuje 
Milan Kristan, bivši poslanec, dodeljen na delo v odbor za proizvodnjo 
in blagovni promet republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora dne 22. 12. 1969 raz- 
rešila na lastno željo Alojza Zoklja doložnosti predsednika upravnega odbora 
cestnega sklada SR Slovenije. Na isti seji je republiški zbor sprejel sklep, da 
mora komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja v roku dveh 
mesecev predlagati republiškemu zboru kandidata za predsednika upravnega 
odbora cestnega sklada SR Slovenije. 

Komisija za volitve in imenovanja je o razrešitvi Alojza Zoklja dolžnosti 
predsednika upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije obvestila komisije 
za volitve in imenovanja občinskih skupščin. 

V zvezi z razpravami v zborih skupščine o vlogi posameznih republiških 
skladov je bila pripravljena sprememba statuta cestnega sklada SR Slovenije, ki 
je predložena skupščini. V spremenjenem statutu cestnega sklada SR Slovenije 
je funkcija predsednika upravnega odbora sklada ločena od funkcije direktorja 
strokovnih služb. (Dolžnost predsednika in članov upravnega odbora je častna.) 

Predsednik upravnega odbora skrbi, da sklad izvaja politiko določeno s 
srednjeročnim in letnimi programi, ki jih je sprejel upravni odbor in opravlja 
druge zadeve, določene s statutom cestnega sklada SR Slovenije. 

Direktor strokovne službe je izvršilni organ upravnega odbora sklada. 
Imenuje ga upravni odbor v soglasju z izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije. 

To je prvi korak, k uresničevanju skupščinske resolucije o smernicah eko- 
nomske politike in politike zbiranja ter uporabi sredstev za splošno potrošnjo v 
letu 1970, ki je bila sprejeta na seji republiškega zbora in seji enotnega zbora 
delovnih skupnosti dne 9. decembra 1969, ki pravi, da bo v tem letu treba pro- 
učiti in znova opredeliti vlogo posameznih skladov v okviru SR Slovenije z 
namenom, da se uskladijo z razvojem družbenoekonomskih odnosov in ekonom- 
skega sistema. 

Na seji dne 16. januarja 1970 je komisija za volitve in imenovanja razprav- 
ljala o možnih kandidatih za predsednika upravnega odbora cestnega sklada 



Priloge 527 

SR Slovenije. Po obširni razpravi je bila komisija mnenja, da je potrebno naj- 
prej razčistiti s pristojnimi predsedniki zborov, odborov republiškega zbora in 
drugimi faktorji mnenja in stališča glede delitve funkcije; ko bo razčiščeno to 
vprašanje, bo komisija na seji razpravljala o kandidatih, ki so dosedaj bili evi- 
dentirani, oziroma nadaljevala z evidentiranjem kandidatov za predsednika 
upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije. 

V postopku zbiranja kandidata za predsednika upravnega odbora cestnega 
sklada SR Slovenije je komisija za volitve in imenovanja sodelovala z občinskimi 
komisijami za volitve in imenovanja, nekaterimi člani izvršnega sveta in neka- 
terimi republiškimi funkcionarji iz vrst republiških organov in organizacij. 

Komisija za volitve in imenovanja je obravnavala naslednje kandidate za 
predsednika upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije: Milan Kristan, 
član odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije, inž. Lojze Blenkuš, vodja investicijske grupe za avtoceste pri 
cestnem skladu SR Slovenije, Peter Gluhar, pomočnik republiškega sekretarja 
za notranje zadeve, Drago Mišič, direktor vodne skupnosti Maribor, Vladimir 
Vrečko, poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije in Viktor Seitl, 
predsednik skupščine občine Radlje ob Dravi. 

O predlogih kandidatov je komisija za volitve in imenovanja razpravljala na 
dveh sejah, pri tem je sprejela naslednja stališča: 

— da je funkcija predsednika upravnega odbora sklada družbena funkcija, 
ki jo naj zaseda družbeni delavec z dolgoletnimi izkušnjami in ki pozna to 
področje; 

— da je glede na področje dela in vlogo upravnega odbora cestnega sklada 
in glede na vlogo republiške skupščine pri sprejemanju programov, ustrezneje, 
da predsednik upravnega odbora sklada ni poslanec republiške skupščine. Prav 
tako ne bi bilo primerno združevati to funkcijo s funkcijo predsednika občinske 
skupščine; 

— da je treba odtprte probleme posamenih področij reševati kompleksno v 
skladu s programom razvoja Slovenije in jih usklajevati z razvojem družbeno- 
ekonomskih odnosov in ekonomskega sistema. 

Izhajajoč iz navedenih stališč, komisija za volitve in imenovanja predlaga 
za kandidata za predsednika upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije 
Milana Kristana, bivšega poslanca, dodeljenega na delo v odbor za proizvodnjo 
in blagovni promet republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ker meni, da 
zaradi njegovih izkušenj ter strokovnih in drugih kvalitet izpolnjuje pogoje za 
to funkcijo'. 

Milan Kristan je bil rojen 18. 2. 1920 v Ljubljani. Ima končano tehnično 
srednjo šolo. Po vojni je bil od leta 1945 do 1953 organizacijski sekretar oziroma 
sekretar občinskega ali okrajnega komiteja ZKS Kranj, Jesenice in Radovljica; 
od leta 1953 do 1955 predsednik občinskega ljudskega odbora Radovljica; nato do 
leta 1958 direktor železarne Jesenice; od leta 1958 pa do leta 1965 najprej po- 
močnik direktorja zavoda za gospodarsko planiranje LR Slovenije, nato pa 
sekretar republiškega sekretariata za splošne gospodarske zadeve; od leta 1965 
do leta 1969 poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije in predsednik 
komisije Skupščine SR Slovenije zai družbeno nadzorstvo ter predsednik odbora 
za proizvodnjo in promet republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 
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PREDLOG ODLOKA 
o imenovanju predsednika in članov upravnega odbora Prešernovega sklada 

Na podlagi 17. alinee 135. člena iji 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
in v zvezi s 5. členom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešer- 
novem skladu (Uradni list SRS, št. 8-57/65) je Skupščina Socialistične republike 
Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
io imenovanju predsednika in članov upravnega odbora Prešernovega sklada 

V upravni odbor sklada se imenujejo: 

za predsednika: Boris Z i h er 1, akademik, redni profesor na visoki šoli 
za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, 

za člane: Anton Aškerc, ravnatelj mestne ljudske knjižnice, 
Celje, 
Mitja Gregorač, svobodni umetnik, Ljubljana, Stre- 
liška 1, 
Jože Košar, direktor založbe »Obzorja«, Maribor, 
Miško Kranjec, svobodni književnik, Ljubljana, Gru- 
barjevo nabrežje 20, 
inž. arh. Milan Mihelič, direktor podjetja za pro^ 
jektiranje »Konstrukta«, Ljubljana, 
Tomo Martelanc, višji predavatelj za radio-tele- 
vizijo na visoki šoli za sociologijo', politične vede in novi- 
narstvo v Ljubljani, 
Andrej Pavlovec, ravnatelj Loškega muzeja, Skofja. 
Loka, 
Igor Pretnar, režiser mestnega gledališča, Ljubljana, 
dr. Andrej Rij a v e c , asistent na filozofski fakulteti 
univerze v Ljubljani, 
Mako S a j k o , svobodni umetnik, Ljubljana, Zaloška 65, 
inž. arh. Ivo S p i n č i č, svobodni umetnik, Ljubljana, 
Smoletova 5, 
Bojan Stih, direktor slovenskega ljudskega gledališča, 
Celje, 
Ive S u b i c , akademski slikar, Poljane nad Skof jo Loko, 
dr. Franc Zadravec, izredni profesor na filozofski 
fakulteti univerze v Ljubljani. 

OBRAZLOŽITEV 

Po sedaj veljavnih zakonskih določbah je Prešernov sklad ustanovljen v 
trajno počastitev največjega slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna z na- 
menom, dajati priznanje umetniškemu delu in ga pospeševati s podeljevanjem 
štipendij za umetniško izpopolnjevanje doma ali v tujini. 
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Nagrade se podeljujejo za najboljše umetniške stvaritve, objavljene, raz- 
stavljene ali izvajane po zadnji dodelitvi Prešernovih nagrad, izjemoma pa tudi 
za življenjsko delo. Nagrade Prešernovega sklada so najvišje priznanje, name- 
njene predvsem kreativnim umetnikom. Podeljujejo se na Prešernov dan 8. 
februarja. 

Sedanjemu upravnemu odboru Prešernovega sklada je potekla mandatna 
doba 13. decembra 1969. Glede na specifičnost dela upravnega odbora Prešer- 
novega sklada je komisija za volitve in imenovanja upoštevala predlog pred- 
sednika sklada, da se predlog kandidatov za sestavo novega upravnega odbora 
predloži v imenovanje Skupščini SR Slovenije po podelitvi Prešernovih nagrad. 

Skupščina SR Slovenije imenuje predsednika in 14. članov upravnega od- 
bora Prešernovega sklada za dobo dveh let, in sicer: predsednika in šest članov 
izmed kulturnih in javnih delavcev, po enega člana pa na predlog Društva slo- 
venskih pistateljev, Društva slovenskih likovnih umetnikov, Društva likovnih 
oblikovalcev Slovenije, Društva slovenskih skladateljev, Društva glasbenih 
umetnikov Slovenije, Zveze arhitektov Slovenije, Združenja dramskih umet- 
nikov Slovenije in Društva slovenskih filmskih delavcev. 

Pri sestavi predloga kandidatov so sodelovali predsednik upravnega odbora 
Prešernovega sklada, skupina komisije Skupščine SR Slovenije za volitve in 
imenovanja za spremljanje in analiziranje problematike imenovanj predstav- 
nikov družbene skupnosti samoupravljanja in nekatere komisije za volitve in 
imenovanja občinskih skupščin. 

Kandidati za predsednika in šest članov, ki jih imenuje skupščina izmed 
kulturnih in javnih delavcev so: 

za predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada: 
Boris Ziherl, akademik, redni profesor na visoki šoli za sociologijo, 

politične vede in novinarstvo v Ljubljani; 
za člane: 
Anton Aškerc, ravnatelj mestne ljudske knjižnice, Celje; 
Jože Košar, direktor založbe »Obzorje«, Maribor; 
Miško Kranjec, svobodni književnik, Ljubljana, Grubarjevo nabrežje 

20; 
Tomo Martelanc, višji predavatelj, za radio-televizijo na visoki šoli za 

sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani; 
Andrej Pavlovec, ravnatelj loškega muzeja, Škof j a Loka in 
dr. Franc Zadravec, izredni profesor na filozofski fakulteti univerze v 

Ljubljana. 
Društva so predlagala naslednje kandidate: 
Društvo slovenskih pisateljev Bojana Štiha, direktorja slovenskega ljud- 

skega gledališča, Celje; 
Društvo slovenskih likovnih umetnikov Iveta Šubica, akademskega slikarja, 

Poljane nad Skof j o Loko; 
Društvo likovnih oblikovalcev Slovenije inž. arh. Iva Spinčiča, svobod- 

nega umetnika, Ljubljana, Smoletova 5; 
Društvo slovenskih skladateljev dr. Andreja Rijavca, asistenta na filozofski 

fakulteti univerze v Ljubljani; 
Društvo glasbenih umetnikov Slovenije Mitja Gregorača, svobodnega umet- 

nika, Ljubljana, Streliška 1; 
Zveza arhitektov Slovenije inž. arh. Milana Miheliča, direktorja podjetja za 

projektiranje »Konstrukta«, Ljubljana; 
34 
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Združenje dramskih umetnikov Slovenije Igorja Pretnarja, režiserja mest- 
nega gledališča v Ljubljani; 

Društvo slovenskih filmskih delavcev Maka Sajka, svobodnega umetnika, 
Ljubljana, Zaloška 65. 

Da bi bila zagotovljena kontinuiteta dela upravnega odbora sklada, so po- 
novno predlagani od dosedanjega sestava kandidati Boris Ziherl, Jože Košar, 
Igor Pretnar in dr. Franc Zadravec. 

Na podlagi obširne razprave komisije Skupščine SR Slovenije za volitve in 
imenovanja daje predlog kandidatov za sestavo upravnega odbora Prešernovega 
sklada prosveton-kulturnemu zboru Skupščine SR Slovenije v mnenje in repu- 
bliškemu zboru v imenovanje. 

PREDLOG ODLOKA 

o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje Skupščina 
SR Slovenije v svet Slovenske filharmonije v Ljubljani 

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije in II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
ter v zvezi z II. točko odloka o Slovenski filharmoniji v Ljubljani (Uradni list 
SRS, št. 14-155/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji repu- 
bliškega zbora sprejela 

ODLOK 
o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje 

Skupščina SR Slovenije v svet Slovenske filharmonije v Ljubljani 

V svet Slovenske filharomnije v Ljubljani se imenujejo: 
dr. Rado Bordon, šef oddelka za avtorske pravice pri založniško-gra- 

fičnem podjetju »Mladinska knjiga«, Ljubljana; 
Marjan Gabrijelčič, samostojni strokovni svetovalec pri predsedstvu 

Zveze kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije; 
Vladimir Lovec, profesor glasbe, center za glasbeno vzgojo, glasbena 

šola Koper. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah II. točke odloka o Slovenski filharmoniji v Ljubljani imenuje 
Skupščina SR Slovenije 3 predstavnike družbene skupnosti v svet Slovenske 
filharmonije v Ljubljani. 

Sedanjim članom sveta bo potekla mandatna doba 13. 2. 1970. 
Komisija za volitve in imenovanja je na seji dne 11. 2. 1970 razpravljala o 

kandidatih za člane sveta Slovenske filharmonije v Ljubljani ter na podlagi raz- 
prave predlaga republiškemu zboru, da imenuje naslednje predstavnike: 

dr. Rada B o r d o n a , diplomiranega pravnika, šefa oddelka za avtorske 
pravice pri založniško-grafičnem podjetju »Mladinska knjiga« v Ljubljani, ro- 
jenega leta 1915 v Trstu. Diplomiral je na pravni fakulteti in bil leta 1966 pro- 
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moviran za doktorja pravnih znanosti. Po losvoboditivi je opravljal razne dolž- 
nosti predvsem v novinarskih in kulturnih ustanovah. Pridobil si je diplomo z 
ruskega jezika in ruske književnosti, bil je ođ februarja 1947 do februarja 1950 
predavatelj ruske pravne in politično-ekonomske terminologije na pravni fakul- 
teti v Ljubljani. Od leta 1966 dalje je na sedanjem delovnem mestu. Deluje tudi 
publicistično, izdal je več pesniških zbirk. Od leta 1961 dalje je član osrednjega 
odbora prekomorskih brigad in dela pri zbiranju zgodovinskega gradiva ter je 
kot glavni urednik izdal knjigo »-Prekomorci«. Leta 1969 je kot soavtor sodeloval 
pri izdaji knjige 5. prekomorske brigade; 

Marjana Gabrijelčiča, samostojnega strokovnega svetovalca pri pred- 
sedstvu Zveze kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, rojenega 18. 1. 1940 v 
Gornjem polju pri Anhovem. Leta 1959 je diplomiral na učiteljišču v Tolminu 
in leta 1969 na III. stopnji akademije za glasbo v Ljubljani. Od 1959. do 1960. 
leta je bil učitelj na osnovni šoli Gaberje, od 1968. do 1969. leta pa na osnovni 
šoli Toneta Tomšiča v Ljubljani. Od 1. 8. 1969 je na sedanjem delovnem mestu; 

Vladimira Lovca, profesorja glasbe v centru za glasbeno vzgojo v 
Kopru, glasbena šola Koper, rojenega 6. 4. 1922 v Mariboru. Diplomiral je na 
akademiji za glasbo. Njegovo delo obsega prosvetno-kulturno, glasbeno-vzgojno 
in skladateljske področje. Bil je dirigent mnogih zborov, med drugim »Tine 
Rožanc« v Ljubljani, komornega zbora radia Koper in moškega zbora »Svoboda« 
v Kopru. Vrsto let je sodeloval tudi kot član glasbenega sveta pri okrajni zvezi 
»Svoboda« ter kot član mnogih ocenjevalnih komisij. Bil je korektor in vodja 
glasbenega oddelka pri radiu Koper, od marca 1953 do septembra 1966 pa ravna- 
telj glasbene šole v Kopru. Sedaj je zaposlen kot profesor klavirja in teoretičnih 
predmetov v centru za glasbeno vzgojo v Kopru. 

PREDLOG ODLOKA 

o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje Skupščina 
SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani 

Na podlagi, 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Sociahstične 
republike Slovenije in II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
ter v zvezi z II. točko odloka o Slovenskem narodnem gledališču v Ljubljani 
(Uradni list SRS, št. 14-154/65) je Skupščina Sociahstične republike Slovenije 
na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje 
Skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani 

V svet Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani se imenujejo: 

Milan Mer čun, generalni direktor RTV Ljubljana, 
Vlado V o p i v e c, vodja študijske analitične skupine, republiški svet 

Zveze sindikatov Slovenije, 
Pavle Zupančič, sodnik vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

34» 
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OBRAZLOŽITEV 

Bo določbah II. točke odloka o Slovenskem narodnem gledališču v Ljubljani 
imenuje Skupščina SR Slovenije 3 predstavnike družbene skupnosti v svet Slo^ 
venskega narodnega gledališča v Ljubljani. 

Sedanjim članom bo> potekla mandatna doba 13. 2. 1970. 
Komisija za volitve in imenovanja je na seji dne 11. 2. 1970 razpravljala o 

kandidatih za člane sveta Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani in pred- 
laga republiškemu zboru, da imenuje naslednje predstavnike: 

Milana Mer čun a, generalnega direktorja RTV Ljubljana, rojenega 
26. 2. 1926 v Ljubljani. Na višji partijski šoli »Djuro Djakovič« v Beogradu je 
diplomiral leta 1947. Od leta 1945 do 1953 je bil novinar, urednik in odgovorni 
urednik, pri Primorskem dnevniku v Trstu ter pri Slovenskem poročevalcu in 
Ljudski pravici v Ljubljani; od 1953 do 1968 urednik, odgovorni urednik in di- 
rektor radijskega programa pri RTV Ljubljana; od 7. 8. 1968 dalje generalni 
direktor pri RTV Ljubljana. 

Je poslanec prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije, član od- 
bora za kulturne dejavnosti prosvetno-kulturnega zbora, predsednik program- 
skega odbora za radio JRT, član stalnega dela republiške konferenoe ZKS, član 
komisije CK ZKS za družbeno-politična in idejna vprašanja prosvete in znanosti 
ter usposabljanje članov ZK; 

Vlada Vodopivca, diplomiranega pravnika, samostojnega svetnika — 
vodjo študijsko-analitske službe pri republiškem svetu Zveze sindikatov Slo- 
venije, rojenega 1. 2. 1916 v Ljubljani. Od leta 1947 do 1949 je bil okrožni javni 
tožilec v Ljubljani, nato do leta 1951 slušatelj na inštitutu za družbene vede v 
Beogradu. Bil glavni urednik Ljudske pravice in urednik govornega programa 
Radio Ljubljana do leta 1953. Sekretar sveta za prosveto in kulturo LR Slovenije 
je bil od leta 1953 do 1959, nato do 1. 3. 1960 višji svetnik pri izvršnem svetu 
ljudske skupščine LR Slovenije. Od tedaj dalje je bil samostojni odvetnik do1 

leta 1965. Je predstavnik družbene skupnosti v svetu zavoda Radio-televizija 
Ljubljana; član administrativno-finančne komisije republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije; 

Pavleta Zupančiča, diplomiranega pravnika sodnika vrhovnega sodišča 
SR Slovenije, rojenega 10. 1. 1918 na Igu pri Ljubljani. Na pravni fakulteti v 
Ljubljani je diplomiral leta 1953. Službovati je pričel leta 1945 na okrožnem 
javnem tožilstvu v Ljubljani, nato pa je od leta 1946 do 1952 bil referent oziroma 
pravni referent pri okrožnem odboru OF Ljubljana-okolica in pri OLO Jesenice 
oziroma Radovljica, nato pa do 1962. leta tajnik OLO Radovljica in Kranj. Od 
leta 1963 do 1969 — s presledkom od 1964. do 1967. leta, ko je bil šef službe 
pravne pomoči v Kranju — je bil tajnik občinske skupščine Kranj. Razen v 
političnih organizacijah in v občinskih strokovnih organih deluje tudi v neka- 
terih strokovnih organih v republik. 
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PREDLOG ODLOKA 

o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije in v zvezi z 12. členom zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni 
list SRS, št. 20-220/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji 
republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani 

France Artnak se razreši dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Ljub- 
ljani z dne 31. marca) 1970. 

OBRAZLOŽITEV 

Sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani France Artnak je bil na seji zbora 
narodov zvezne skupščine dij.e 27. februarja 1970 in na seji družbeno-političnega 
zbora zvezne skupščine dne 25. februarja 1970 izvoljen za sodnika vrhovnega 
gospodarskega sodišča. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja glede na to 
predlaga, da ga republiški zbora Skupščine SR Slovenije razreši dolžnosti 
sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 31. marca 1970. 



534 Priloge 

SEZNAM GOVORNIKOV 

Republiški zbor 

Blenkuš Lojze: 113, 116 
B o h a ri e c Slavko: 112 
Božič Jože: 5, 14 
Bračič dr. Vladimir: 62 
Cesnik Janko: 97, 100, 111 
Črne Vlado: 23, 33 
Damjan dr. Viktor: 52 
Dimnik Adolf: 18 
Dolenc Marjan: 7, 8, 115, 116 
Dolinšek Zdravko: 80, 120 
Florjan čič Jože: 110 
Forte Karel: 105, 112 
Gaspari Majda: 12 
G o r i š e k Vlado: 75, 76 
Hafner Vinko: 26, 32 
Hočevar dr. France: 100, 110 
Jerman Riko: 5, 7, 11 
J u r h a r Drago : 50 
Kamušič Mitja: 95 
Kastrin Vida: 79 
K1 a n č n i k Gregor: 103, 129 
Kolar Jože: 39 
Košir Martin: 45, 93 
Kreft Ivan: 10, 11, 64, 94, 115, 120 
Lešnik Zoran: 118, 122 
Maček Polde: 22, 35 

Matičič Cene: 20, 40, 41, 54, 73 83, 
125, 126, 127, 128 

Oberlintner Roman: 9 
Petek Stane: 123 
Peter lin Stane: 49 
P e t r i č dr. Ernest: 11 
Pleterski Anton: 57 
Polič Miloš: 17, 19, 43, 47, 79 
P u š e n j a k Rado: 30, 34, 48, 52, 64 
Remc Tone: 14, 21, 91, 102 
Reoko Ivan: 124, 127, 128, 129 
Roter Zdenko: 111 
Rus dr. Vojan: 61, 119 
S m r e k a r Andrej: 70 
Stropnik Lojzka: 36 
Svetelj Franc: 28, 34, 89, 112 
S n a b 1 Bogdan: 15 
Štrukelj Jožko: 20, 22 
Tomič Zora: 13, 16, 116 
U 1 r i h Ela: 59, 79, 105, 112 
Vadnjal Boris: 11, 17 
Ver bič Janez: 40, 51 
V i ž i n t i n Milo: 16, 17, 41, 43, 78 
Vrhovec Stane: 33, 55, 71 
Zidar Milovan: 15, 16 
Zupan Ivan: 6 
Žlender Mirko: 44, 66, 117, 118 

Gospodarski zbor 

Atelšek Ivan: 149, 151, 156, 168 
Beravs Janez: 140 
Bernoit Natan: 138, 139 
Božič Jože: 136 
Bricelj Franc: 159 
Cerkvenik Danilo: 153 
Črnivec Miroslav: 165 
Damjan dr. Viktor: 160 
D e k 1 e v a Dragica: 143 
J u r h a r Drago: 169 
Klemen čič Ivo: 156 
Kolar Jože: 148 
Komel Lojze: 133, 134 
Korelc Franc: 158 
M i k 1 a v c Janez: 144 
Nemec Štefan: 162 

P a p i č Ferdo: 157 
P e t a u e r Franc: 150 
Pirš Jurij: 154 
Pungerčar Stane: 135, 138 
Puterle Franc: 151 
Sekavčnik Otmar: 137 
S i moneti Rino: 137, 138, 139, 142 
Simšič Stane: 163 
SI a Vič Jože: 143, 144 
Sajisna Boris: 150, 168 
S ter Janez: 150, 152, 153 
Vavpotič Rudi: 142, 152 
Vidmar Janez: 145 
Vidmar Martin: 155 
V r b a n č i č Jože: 132, 168 
Žlebnik Mara: 151 

Prosvetni 

B e n k o dr. Vladimir: 204 
Berčič dr. Branko: 178 
B o h a n e c Slavko: 182 
Bračič dr. Vladimir: 199, 200, 201, 

203 
Damjan dr. Viktor: 190 

-kulturni zbor 

Dekleva Dragica: 193, 194, 198 
Dobnikar Vinko: 179 
Dolar Jože: 225 

202, Feldin Boris: 199, 209, 226 
Furlan dr. Branko: 232, 233 
Grčar Slavko: 206 



Priloge 535 

Grošelj Jože: 197 
H a si Miran: 177, 179, 186, 191, 234 
Jurančič Ilija: 224 
Kamušič Mitja: 229 
Kompare Dušan: 191, 107 
Komhauser dr. Aleksandra: 227, 235 
Lah Marjan: 232 
Lužmik Miro: 182, 194 
M a t i č i č Cene: 184, 214, 215 
M e g 1 i č Janez : 207 
Melanšek Jože: 194, 212 
Modic Roman: 201, 203 

Novak Mira: 179, 200 
P e t r i č dr. Ernest: 223 
Poljan še k Miloš: 183, 212, 235 

233 234 
Suhadolnik Jože: 214, 222, 223, 232» 
Sega Drago: 200, 202, 205, 231 
Sinigoj Dušan: 201, 228 
T o m i č Zora: 172, 177 
T u r n š e k Vikitor: 226 
Ulrih Ela: 231 
Ur bas Dragica: 211 
Uršič Vlado: 230 

Socialno-zdravstveni zbor 

Bernard Ivo: 242, 243 
Bunta dr. Stjepan: 241, 261 
Črne Vlado: 251 
Drolc dr. Adolf: 248 
Florjan čič Jože: 265 
Gaspari Majda: 238, 239, 241, 247 
Javh dr. Zdrav ko: 247 
Kašteli c Vinko: 261 
Krajne Franc: 260 

Likar dr. Miha: 248 
Mis dr. Dušan: 247, 256 
O krši ar Anica: 264 
O s r e d k a r Slavko: 254, 257 
Pečar dr. Samo: 243, 246 
P e r a t Janko: 264 
Sa g a j Franc: 244, 245 
Tomic Zora: 245, 248, 260 





VSEBINA 

Republiški zbor 

9. seja — 25. februarja 1970 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost (poslancev   

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda 

3. Določitev dnevnega reda  

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 8. seje republiškega zbora 

2. Poslanska vprašanja    

Govorniki: 
Riko Jerman    
Jože Božič   
Ivan Zupan   
Riko Jerman   
Marjan Dolenc    • 
Roman Oberlintner   
Ivan Kreft     
Riko Jerman   
Boris Vadnjal   
Dr. Ernest Petrič   
Majda Gaspari   
Zora Tornič  
Jože Božič   
Tone Remc   
Milovan Zidar    
Bogdan šnabl     

3 

3 

4 

5 

5 

5 
5 
6 
7 
7 
9 

10 
11 
11 
U 
12 
13 
14 
14 
15 
15 

I 



Zora Tomič  16 
Milovan Zidar   16 
Milo Vižintin   16 
Boris Vadnjal   17 
Milo Vižintin    17 
Miloš Polič  .   17 
Adolf Dimnik   18 
Miloš Polič   19 
Jožko Štrukelj   20 
Cene Matičič   20 
Tone Rame   21 
Polde Maček   22 
Jožko Štrukelj   22 

3. Predlog sklepov za uresničitev sklepov in priporočil za izpopolnitev 
sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV . . 23 

Govorniki: 
Vlado Črne 
Vinko Hafner 
Prane Svetelj 
Rado Pušenjak 
Vinko Hafner 
Stane Vrhovec 
Vlado Crne 
Franc Svetelj 
Rado Pušenjak 
Polde Maček 

4. Osnutek sklepa in priporočila o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj 
komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji    36 

Govorniki: 
Lojzka Stropnik    36 
Jože Kolair   39 
Janez Verbič  : h ... . 40 
Cene Maitičič     40 
Milo Vižintin    41 
Miloš Polič    43 
Mirko Žlender   44 
Martin Košir     45 

5. Usklajevanje spornega besedila predloga zakona o dopolnitvi zakona o 
-'komunalnih taksah    46 

6. Osnutek zakona o geodetski službi   46 

Govorni k: 
Miloš Polič .       47 

7. Predlog zaikona o varstvu narave   48 

Govorniki : 
Rado Pušenjak    48 
Stane Peterlin     49 
Drago Jurhar    50 

8. Predlog za izdajo zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje 
odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča . ■.    51 

II 

23 
26 
28 
30 
32 
33 
33 
34 
34 
35 



Govorn iki : 
Janez Verbič      • ^ 
Rado Pušenjak . .    .    52 
Dr. Viktor Damjan    52 
Cene Matičič   

9. Predlog zakona o pogojih in -načinu uveljavljanja prednostne pravice 
•. * uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo   54 

Govornik: 
Stane Vrhovec  - • • •    

10. Osnutek zakona o odstopu republiškega prispevka iz osebnega dohodka 
v premogovnikih zaposlenih delavcev republiškim skupnim rezervam 
gospodarskih organizacij    57 

Govornik: 
Anton Pleterski  57 

„ 11. Predlog za izdajo zakona o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim 
časom, o uvedbi dela prek polnega delovnega časa in o opravljanju 
dela, ki se ne šteje za delovno razmerje .     58 

12. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Pre- 
šernovem skladu    53 

13. Predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti pedago- 
~    59 13. Predlog zakona o prenosu usianoviieijs* 

/ škemu inštitutu na univerzo v Ljubljani 

Govornik : 
Ela ULrih   59 

14. Osnutek zakona o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije  61 

Govornika : 
Dr. Vojan Rus       ® 
Dr. Vladimir Bračič    

15. Predlog za izdajo zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi 
' vozili   63 

16.. Sprememba statuta cestnega sklada SR Slovenije  63 

17. Predlog odlolka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, 
gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije 
za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja   64 

Govornik: 
Rado Pušenjak      64 

18. Predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega 
in gospodarskega zlbora Skupščine SR Slovenije za proučitev in izdelavo 
predlogov v zvezi s problematiko vseh oblik državnega kapitala in 
skladov        64 

III 



Govornik: 
Ivan Kreft   64 

19. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 

okrožnega sodišča v Kranju   65 
— predlog odloika o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani 65 
— predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani . 65 
— predlog odloika o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Celju ... 66 
— predlog odloika o izvolitvi predsednika okrožnega sodišča v Kranju 66 
— predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za 

notranje zadeve   66 
— predlog odloka o imenovanju predsednika upravnega odbora cest- 

nega sklada SR Slovenije   66 

Govornik: 
Mirko Zlender  66 

10. seja — 25. marca 1970 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev   68 

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda  68 

3. Določitev dnevnega reda    69 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 9. seje republiškega zbora  69 

2. Predlog zakona o zaposlovanju slepih indvalidnih oseb  69 

Govornik : 
Andrej Smrekar   70 

3. Enotne osnove meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraže- 
j valnih zavodov ...... i    70 

4. Merila in pogoji za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temelj - 
nim izobraževalnim skupnostim v letu 1970    71 

Govorniki : 
Stane Vrhovec    71 
Cene Matičič   73 
Vlado Gorišek   75 

IV 



5. Osnutek zakona o sipremembi in dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu 77 

6 Osnutek zakona o spremembah zakona o usposabljanju otrok in mla- 
y ' dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju  77 

1 7. Predlog za izdajo zakona o preosnovanju visoke šole za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo v fakulteto in o priključitvi te fakultete 
univerzi v Ljubljani 

8/ Osnutek zakona o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjiž- 
nicam   

Govorniki : 
Milo Vižintin 
Miloš Polič 
Vida Kastrin 
Ela Ulrih . . 

: 
9. Predlog odloka o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju 

78 

78 

78 
79 
79 
79 

80 

80 
83 
89 
91 
93 
94 
95 

Govorniki : 
Zdravlko Dolinšek  
Cene Matičič   
Franc Svetelj   
Tone Remc   
Martin Košir   
Ivan Kreft   
Mitja Kamušič   
Janko Cesnik  ^ 
Dr. France Hočevar   100 

Tone Remc  ^ 
Gregor Klančnik  103 

Karel Forte  ^ 
Ela Ulrih  j™ 
Jože Florjančič   
Dr. France Hočevar llu 

Zdenko Roter ^ 
Janko Cesnik J** 
Franc Svetelj  1 

Karel Forte  
Ela Ulrih  ^ 
Slavko Bohanec  

10. Poslanska vprašanja 113 

Govorniki : 
Lojze Blenkuš  
Marjan Dolenc   
.Ivan Kreft    
Marjan Dolenc   
Zora Tomič  
Lojze Blenkuš   
Mirko Zlender   
Zoran Lešnik    
Dr. Vojan Rus  Jr® 
Ivan Kreft   
Zdravko Dolinšek   

V 



11. Predlog odloka o verifikaciji višje tehniške varnostne šole v Ljubljani 121 

12. Osnutek zakona o označevanju vina 122 

Govornik : 
Zoran Lešnik   122 

13. Predlog odloka o soglasju k sklepom skupščin vseh občin v SR Slo- 
veniji, da hrani drugi izvod matičnih knjig republiški sekretariat za 
notranje zadeve   123 

Govornik : 
Stane Petek    123 

14. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje -nakupa meteoro- 
loške opreme na letališču Ljubljana-Rrnik 123 

15. Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje »Projekta 
Zgornji Jadran«   123 

16. Predlog odtoka o spremembi odloka o povračilih poslancem Skupščine 
SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR 
Slovenije   124 

Govorniki : 
Ivan Renko    124 
Cene Matičič   125 
Ivan Renko !!!!!! 127 
Cene Matičič  . . . . 127 
Ivan Renko   128 
Cene Matičič   '  128 
Gregor Klančnik     129 
Ivan Renko   .   129 

17. Volitve in imenovanja: 

predlog odloka o imenovanju predsednika in članov upravnega od- 
bora Prešernovega sklada    

— predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki 
jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet Slovenske filharmonije 
v Ljubljani    

— predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki 
jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega 
gledališča v Ljubljani   130 

— predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani 130 

VI 



Gospodarski zbor 

10. seja — 25. februarja 1970 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev    1®1 

2. Določitev dnevnega reda    133. 

3. Sporočila pred prehodom na dnevni red   132 

Dnevni red: 

. 1. Odobritev zapisnika 9. seje gospodarskega zbora   . 132 

Govornik: 

Jože Vrbančič 1®^ 

2. Poslanska vprašanja 133 

Govorniki : 

Lojze Komel    133 
Stane Pungerčar   l35 

Jože Božič  '   I3® 
Otrnar Sekavčnik 137 
Bino Simoneti      I3" 
Stane Pungerčar  138 
Rino Simoneti   138 
Natan Bernot  *3^ 
Rino Simoneti  l3^ 
Janez Beravs 140 
Rino Simoneti  142 

Rudi Vavipotič    142 
Jože Slavič  143 

Dragica Dekleva  143 

Jože Slavič  144 

Janez Miklavc  *44 

3. Osnutek sklepov in priporočil o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj 
komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji 145 

Govorniki: 

Janez Vidmar  I45 

Jože Kolar   I4® 

4/ Usklajevanje sipornega besedila zakona o dopolnitvi zakona o komu- 
' nalnih taksah ( I49 

VII 



Govorn i ki : 
Ivan Atelšek  149 
Janez Š'ter  150 
Boris Sajina 150 
Prane Petauer 150 
Mara Žlebnik 151 
Franc Puterle 151 
Ivan Atelšek  151 
Budi Vavpotič  152 
Janez Ster  152 
Danilo Cenkvenik 153 

\5,. Predlog za izdajo zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi 
vozili  153 

Govornik: 
Jurij Pirš 154 

L6. Osnutek zakona o odstopu republiškega prispevka iz osebnega dohodka 
v premogovnikih zaposlenih delavcev republiškim skupnim rezervam 
gospodarskih organizacij 154 

Govorniki : 
Martin Vidmar   
Ivam Atelšek  15g 
Ivo Klemenčič  156 
Ferdo Papič 157 
Prane Korelc 158 

\7. Predlog za izdajo zaikona o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim 
J časom, o uvedbi dela prek polnega delovnega časa in o opravljanju 

dela, ki se ne šteje za delovno razmerje 159 

Govornik: 
Prane Bricelj 159 

8. Predlog za izdajo zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje 
odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča 160 

Govornik: 
Dr. Viktor Damjan 160 

\ 9. Predlog zaikona o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice 
v uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo 162 

Govornika: 
Štefan Nemec 162 
Stane Simšič  163 

\ 10. Predlog zakona o varstvu narave 164 

1lj Osnutek zakona o geodetski službi 164 

Govornik : 
Miroslav Črnivec 165 

VIII 



12. Predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, 
gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije 
za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja 167 

13. Predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega 
V in gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev in iz- 

delavo predloga v zvezi s problematiko vseh oblik državnega kapitala 
in skladov 167 

Govorniki : 
Jože Vrbančič   168 
Ivan Atelšek .   . . 168 
Boris Šajina   168 

14. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o varstvu narave 169 
V / ** > 

Govornik: 
Drago Jurhar 169 

15. Potrditev spremembe statuta cestnega sklada SR Slovenije 169 

16. Predlog odloka o imenovanju predsednika upravnega odbora cestnega 
sklada SR Slovenije 170 

P r o s vetno - k u 11 urni zbor 

9. seja — 27. februarja 1970 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 171 

2. Določitev dnevnega reda 171 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 8. seje prosvetno-kultumega zbora 172 

2. Poslanska vprašanja  172 

G o vorni ki ; 
Zora Tomič  172 
Miran Hasl 177 
Zora Tomič  177 
Dr. Branko Berčič  178 
Vinko Dobnikar 179 
Miran Hasl 179 
Mira Novak  179 

35 IX 



3. Predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti pedago- 
škamiu inštitutu na univerzo v Ljubljani 180 

4. Osnutek zakona o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije 181 

v 5 j Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem 
J šolstvu   182 

Govornik: 
Slavko Bohanec 182 
Miro Lužinik  182 
Miloš Poljanšek 183 

6. Osnutek zakona o spremembah zakona o usposabljanju otrok in 
mladostnikov z motajami v telesnem in duševnem razvoju 184 

V7. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
J Prešernovem skladu 184 

Govornika: 
Cene Matičič   184 
Miran Hasl 186 

8. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov upravnega odbora 
Prešernovega sklada 187 

9. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov -družbene skupnosti, ki 
jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega 
gledališča v Ljubljani in v svet Slovenske filharmonije v Ljubljani . . 188 

10. seja — 25. marca 1970 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 189 

2. Določitev dnevnega reda 189 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 9. seje prosvetno^kulturnega zbora 190 

2. Poslanska vprašanja 190 

Govorniki : 
Dr. Viktor Damjan 190 
Miran Hasl   191 
Dušan Kompare 1911 
Dragica Dekleva   193 
Jože Melanšek  194 

X 



Dragica Dekleva  194 
Miro Lužnik    194 
Jože Grošelj 197 
Dušan Koimpare 197 
Dragica Dekleva 198 
Boris Feldin 199 
Dr. Vladimir Bračič 199 
Mira Novak 200 

3. Predlog za izdajo zakona o preosnovanju visoke šole za sociologijo, 
poliibične vede in novinarstvo v fakulteto in o priključitvi te fakultete 
univerzi v Ljubljani 200 

Govorniki : 
Dr. Vladimir Bračič  200 
Drago Šega 200 
Dr. Roman Modic 201 
Dušan šinigoj   201 
Dr. Vladimir Bračič 201 
Drago Sega 202 
Dr. Vladimir Bračič 203 
Dr. Roman Modic 203 
Dr. Vladimir Benlko 204 
Drago Šega 205 

4. Sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih 
in izobraževalnih ustanov oziroma zavodov 205 

, 5J Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih 
sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1970 ...... 206 

Govorniki : 
Slavko Grčar 206 
Janez Meglic 207 
Boris Feldin 209 
Dragica Urbas 211 
Jože Melanšek  212 
Miloš Poljanšek  212 

6. Predlog odloka o verifikaciji višje tehniške varnostne šole v 
Ljubljani   213 

Govornika : 
Cene Matičič 214 
Jože Suhadolnik  214 

7. Predlog odloka o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju . 215 

Govorniki: 
Cene Matičič 215 
Jože Suhadolnik 222 
Dr. Ernest Petrič 223 
Ilija Jurančič 224 
Jože Dolar 225 
Viktor Turnšek  226 
Boris Feldin 226 
Dr. Aleksandra Kornhauser   227 
Dušan Šinigoj 228 
Mitja Kamušič       229 

35* XI 



Vlado Uršič  oon 
Ela Ulrih 231 
Drago Šega   j ........... 231 
Dr. Branko Purlan  232 
Jože Suhadolnik   232 
Marjan Lah    232 
Jože Suhadolnik 233 
Dr. Branko Furlan 233 
Jože Suhadolnik   234 
Miran Hasl    234 
Dr. Aleksandra Kornhauser 235 
Miloš Poljanšek  235 

Socialno-zdravstveni zbor 

9. seja — 4. marca 1970 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 237 

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda 237 

3. Določitev dnevnega reda  237 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 7. in 8. seje socialno-zdravstvenega zbora .... 238 

2. Poslanska vprašanja 238 

Govorniki : 
Majda Gaspari 238 
Dr. Stjepan Bunta   241 
Majda Gaspari   ... . 241 
Ivo Bernard  242 
Dr. Samo Pečar ! ! ! ! 243 
Ivo Bernard   243 
Franc Sagaj ....... 24i 
Zora Tomič  • • • 
Franc Sagaj    245 
Dr. Samo Pečar  ' 246 
Majda Gaspari 247 
Dr. Zdravko Javh ' 247 
Dr. Dušan Mis 247 
Dr. Miha Likar ] ' 248 
Zora Tomič 248 
Dr. Adolf Dirolc   248 

3. Predlog sklepov za uresničitev sklepov in priporočil za izpopolnitev 
sistema 'družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV . . 251 

XII 



Govorn ika: 

Vlado Črne 251 
Slavko Osredkar 254 

4. Poročilo o poteku družbenega dogovarjanja o oblikovanju in delitvi 
dohodka na področju zdravstva in zavodskega socialnega varstva . . . 255 

Govorniki : 

Dr. Dušan Mis   256 
Slavko Osredkar    • • 257 
Zora Tomič 260 
Franc Krajne    260 
Dr. Stjepan Bunta 261 
Vinko Kastelic 261 
Janko Perat 264 
Anica Okršlar  264 

5. Predlog zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb 264 

Govornik: 

Jože Florjančič   265 

6. Predlog stališč in sklepov v zvezi s problematiko higiensko-epide- 
miološke dejavnosti 265 

7. Predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne 'komisije republiškega, 
gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije 
za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja   265 

Priloge 

1. Pismena vprašanja poslancev: 

— Jo že Debaršek, poslanec republiškega zbora 267 
— Jože DernoVšek, poslanec republiškega zbora 268 
—> Ivan Franko, poslanec republiškega zbora   268 
— Boris Jarc, poslanec republiškega zibora 269 
— Gregor Klančnik, poslanec republiškega zbora 269 
— Ivan Kreft, poslanec republiškega zbora 270 
—• Zoran Lešnik, poslanec republiškega zbora 271 
— Cene Matičič, poslanec republiškega zbora   . . . 272 
— Alojz Napotnik, poslanec republiškega zbora 275 
— Rado Pušenjak, poslanec republiškega zbora 275 
— Rudi Rebek, poslanec republiškega zbora   278 
— Tone Remc, poslanec republiškega zbora 278 
— Milo Vižintin, poslanec republiškega zbora 279 
— Mirko Zlender, poslanec republiškega zbora 279 

XIII 



— Stane Pungeirčar, poslanec gospodarskega zbora 280 
Oto Sekavčnik, poslanec gospodarskega zbora 281 
Vinko Dobnikar, poslanec prosvetno-kulturnega zbora 282 
Boris Feldin, poslanec prosvetno-kulturnega zbora 283 
Jože Grošelj, poslanec prosvetno-kulturnega zbora 284 

— Miran Hasl, poslanec prosvetno-kulturnega zbora 284 
— Jože Melanšek, poslanec prosvetno-kulturnega zbora 285 

Mira Novak, poslanka prosvetno-kulturnega zbora  285 
Dr. Stjepan Bunta, poslanec.socialno-zdravstvenega zbora 286 
Dr. Tone Košir, poslanec socialno-zdravstvenega zbora 287 
Dr. Samo Pečar, poslanec socialno-zdravstvenega zbora 287 

2. Predlog sklepov za uresničitev sklepov in priporočil za izpopolnitev 
sistema družbene skirfoi za predvojne revolucionarje in borce NOV . . 288 

Poročila: 

— odbora za finance in proračun republiškega zbora 290 
— zakonodajno-pravne komisije  291 

zakonodajno-pravne komisije — dodatno poročilo 292 

v.3- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin: 

k osnutku sklepa in priporočila o ukrepih in nalogah za nadaljnji 
razvoj komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji  292 

— k predlogu zakona o varstvu narave in : 300 
— k osnutku zakona o geodetski službi  302 

\4j. Osnutek sklepa in priporočila o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj 
komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji 303 
Obrazložitev   

Poročila: 

odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno izgradnjo 
republiškega zbora ter odbora za družbenoekonomske odnose gospo- 
darskega zbora  3^3 
odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora .... 325 

— zakonodajno-pravne komisije 326 

51 Poročilo o uskladitvi spornega besedila zakona o dopolnitvi zakona 
o komunalnih taksah 329 

\ 6. Osnutek zakona o geodetski službi 331 
- Obrazložitev   337 

Poročila: 

— odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora in 
odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 
republiškega zbora 344 

— odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 
republiškega zbora  345 

XIV 



— odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 
republiškega zbora — dodatno poročilo  

— zakonodajno-pravne komisije  

7. Predlog zakona o varstvu narave 
Obrazložitev   

Amandmaji izvršnega sveta . . 

346 

350 
356 

357 

Poročila: 

— odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 
republiškega zbora     • 

   odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 
republiškega zbora — dodatno poročilo  

—■ odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 
republiškega zbora — k amandmajem  

— odbora za proizvodnjo in blagovni -promet gospodarskega zbora . . 363 
 odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora 

— dodatno poročilo  
— zakonodajnoHpravne komisije 365 

— zakonodajno-pravne komisije — dodatno poročilo 369 

Predlog za izdajo zakona o nekaterih natančnejših merilih za do- 
ločanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča ... 371 

358 

359 

360 

364 

Poročila: 

— odbora za finance in proračun republiškega zbora 381 
 odbora za družbenoekonomske odnose .gospodarskega zbora .... 383 
— zakonodajno-pravne komisije 384 

9. Predlog zakona o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice 
uiporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo .   386 
Obrazložitev   

Poročila: 
 odbora za finance in proračun republiškega zbora 391 
 odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora .... 392 

• • • — zakonodajno-pravne komisije  
— zakonodajno-pravne komisije — dodatno poročilo 393 

10.) Predlog zakona o odstopu republiškega prispevka iz osebnega dohodka 
v premogovnikih zaposlenih delavcev republiškim skupnim rezervam 
gospodarskih organizacij  

3 (M Obrazložitev   

Poročila: 
 odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora ... 396 
 odbora za finance in proračun republiškega zbora — mnenje .... 398 
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora . . 399 
— zakonodajno-ipravne komisije  

XV 



\11. Predlog za izdajo zakona o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim 
časom, o uvedbi dela prek polnega delovnega časa in o opravljanju 
dela, ki se ne šteje za delovno razmerje  401 

Obrazložitev   4qq 

Poročila: 

odbora^ za družbenoekonomske odnose republiškega zibora in odbora 
za družbonoekonomske odnose gospodarskega zbora 407 

— zakonodajno-pravne komisije  408 

zakonodajno-pravne komisije — dodaitno poročilo 409 

-.12. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Prešernovem skladu  410 

Poročila: 

— odbora prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti 412 
— zakonodajno-pravne komisije  413 

13 Predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti peda- 
goškemu inštitutu univerze v Ljubljani  413 

Obrazložitev    414 

Poročila: 

— odbora za prosveto Jn kulturo republiškega zbora  414 
— odbora za prosveto in kulituro republiškega zbora — dodatno 

poročilo      R 
— odbora prosvetno^mlturnega zbora za vzgojo iin izobraževanje . . . 415 

odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje — 
dodatno poročilo    4^ g 

— zakonodajnoHpravne komisije 417 
zakonodajno-pravne komisije — dodatno poročilo 417 

14. Osnutek zakona o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije 418 

Obrazložitev   41g 

Poročila: 

— odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje . . . 421 
— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora 42,1 
— zakonodajno-pravne komisije  421 

15. Predlog za izdajo zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi 
vozili  422 

Poročila: 

odbora za proizvodnjo in blagovni promet in odbora za urbanizem 
ter stanovanjisko in komunalno goispodarstvo republiškega zbora . . 427 

— odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora . . 429 
— zakonodajno-pravne komisije   



16. Predlog odloka o potrditvi spremembe statuta cestnega sklada SR 
Slovenije  432 

Obrazložitev    432 

Poročila: 

— zakonodajno-pravne komisije 432 

17. Poročilo o poteku družbenega dogovarjanja o oblikovanju in delitvi 
dohodka za področje zdravstva 433 

18. Poročilo o poteku družbenega dogovarjanja o oblikovanju in delitvi 
dohodka na področju zavodskega socialnega varstva 436 

19. Predlog stališč in sklepov v zvezi s problematiko higiensko-apide- 
miološke dejavnosti 440 

Obrazložitev  442 

20. Predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, 
gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije 
za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja 443 

Obrazložitev  445 

/21. Predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega 
in gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev in iz- 
delavo predlogov v zvezi s problematiko vseh oblik državnega kapitala 
in skladov 446 

22. Predlog zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb   447 
\~J 

Obrazložitev  447 

Amandma izvršnega sveta 448 

Poročila: 

— odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko 
varstvo socialno-zdravstvenega zbora 448 

— zakonodajno-pravne komisije 449 

23. Predlog odloka o soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje 
dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov 449 

A 4Q Obrazložitev     

Poročila: 

—• odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje . . . 450 
— zakonodajno-pravne komisije  , . . 451 

XVII 



24. Predlog odloka o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje 
"Vv posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim 

v letu 1970    451 

Obrazložitev   451 

Poročila: 

odbora za finance in proračun republiškega zbora 452 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora - dodatno 

poročilo    

odbora prosve>tnojkulturnaga zbora za vzgojo in izobraževanje . . . 454 
— zakonodajno^pravne komisije 455 

\ 25. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem 
/ šolstvu    

Obrazložitev   450 

Po,ročila: 

— odbora za prosvefo in kulturo republiškega zbora 457 
odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje . . . 458 

— zakonodajno-pravne komisije   

26. Osnutek zakona o spremembah zakona o usposabljanju otrok in 
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ...... 459 

Obrazložitev    459 

Poročila: 

— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora' 460 
— odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora . . . 460 
— zaikonodajno-pravne komisije 460 

>27 Predlog za izdajo zakona o preosnovanju visoke šole za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo v fakulteto in o priključitvi te fakultete 
univerzi v Ljubljani  400 

Poročila: 

— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora . .   461 
— odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora . . . 462 
— zakonodajno-praVne komisije * ' ° 402 

28. Osnutek zakona o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjiž- 
ic3111  462 

Obrazložitev   403 

Poročila: 

— odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora 465 
— odbora prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti 465 
— zakonodajnonpravne komisije . . .    407 

XVIII 



29 Predlog odloka o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v 
' Kranju  467 

Obrazložitev    

Poročila: 
 odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje . . • 471 

• 473 — zakonodajtnoipravne komisije  

30. Predlog odloka o verifikaciji višje tehniške varnostne šole v Ljub- ^ 
/ ljani    

477 Obrazložitev   

Poročila: 
  odbora prosvetno-kulturnega zbora za vzgojo in izobraževanje . . . 478 
— zakonodajnonpravne komisije   479 

31. Osnutek zakona o označevanju vina 480 

4QR 
Obrazložitev     

Dopolnitev obrazložitve 480 

Poročila: 

— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora ... 489 
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet republiškega zbora — 

dodatno poročilo 492 

— odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora ... 492 
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora 

— dodatno poročilo 494 

— zakonodajno-pravne komisije 495 

32 Predlog odloka o soglasju k sklepom skupščin vseh občin v SR 
Sloveniji, da hrani drugi izvod matičnih knjig republiški sekretariat ^ 
za notranje zadeve   

496 Obrazložitev   

Poročilo: 

— zakonodajno-pravne komisije 497 

33. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje nakupa me- 
teorološke opreme na letališču Ljubljana-Brnik  

. ...  498 Obrazložitev   

Poročila: 

— odbora za finance in proračun republiškega zbora 501 
— odbora za finance gospodarskega zbora 501 

• • • 502 — zakonodajnonpravne komisije  

XIX 



34. Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje »Projekta 
Zgornji Jadran«  5q,2 

Obrazložitev    

Dodatna obrazložitev   

Poročila: 

— odbora za finance in proračun republiškega zbora 505 
— odbora za finance in proračun republiškega zbora — dodatno 

poročilo   506 
— odbora za finance gospodarskega zbora   
— odbora za finance gospodarskega zbora — dodatno poročilo .... 507 
— zakonodajno-pravne komisije  503 

36. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o povračilih 
poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli 
ali imenuje Skupščina SR Slovenije  509 

Obrazložitev      u 

Poročila: 

— zakonodajno-pravne komisije   551 
zakonodajno-pravne komisije — dodatno poročilo 512 

36. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
okrožnega sodišča v Kranju   512 

Obrazložitev    

37. Predlog odloka o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani . . 521 

Obrazložitev   52i 

38. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani . . . 522 

Obrazložitev   522 

39. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Celju . . . 523 

Obrazložitev   ,^3 

40. Predlog odloka o izvolitvi predsednika okrožnega sodišča v Kranju . 524 

Obrazložitev   ^4 

41. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja 
za notranje zadeve    525 

Obrazložitev   525 

42. Predlog odloka o imenovanju predsednika upravnega odbora cestnega 
sklada SR Slovenije  526 

Obrazložitev  .■ 52g 

XX 



43. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov upravnega odbora 
Prešernovega sklada . .    

Obrazložitev  00 

44 Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih 
' imenuje Skupščina SR Slovenije v svet Slovenske filharmonije v 

Ljubljani   530 

Obrazložitev  ^30 

45. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki 
jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega 
gledališča v Ljubljani   

Obrazložitev    ®32 

46. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani . . . 533 

Obrazložitev    • ®33 

47. Seznam govornikov 534 

XXI 



- ■ 

" 

. 

* 

- 



Izdala in založila 
Skupščina SR Slovenije 

Odgovorni urednik 
Milan Megušar-Borut 

Natisnila 
tiskarna »Jože Moškrič« 

v Ljubljani 

oktobra 1970 

v 300 izvodih 

Obseg 560 strani 





- ' p - -■ • ,   < ■ ■ . - * ■ • ■- '■ • v"/-;' 

, 

■ 

■ 



SKUPŠČINA SRS 
DOKUMENTACIJA 


	ZAČETNE STRANI
	Republiški zbor
	9. seja — 25. februarja 1970
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda
	3. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 8. seje republiškega zbora
	2. Poslanska vprašanja
	3. Predlog sklepov za uresničitev Sklepov in priporočil za izpopolnitev sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV
	4. Osnutek sklepa in priporočila o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji
	5. Usklajevanje spornega besedila predloga zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah
	6. Osnutek zakona o geodetski službi
	7. Predlog zakona o varstvu narave
	8. Predlog za izdajo zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča
	9. Predlog zakona o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo
	10. Osnutek zakona o odstopu republiškega prispevka iz osebnega dohodka v premogovnikih zaposlenih delavcev republiškim skupnim rezervam gospodarskih organizacij
	11. Predlog za izdajo zakona o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim časom, o uvedbi dela prek polnega delovnega časa in o opravljanju dela, ki se ne šteje za delovno razmerje
	12. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu
	13. Predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti pedagoškemu inštitutu na univerzo v Ljubljani
	14. Osnutek zakona o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije
	15. Predlog za izdajo zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili
	16. Sprememba statuta cestnega sklada SR Slovenije
	17. Predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja
	18. Predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega in gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev in izdelavo predlogov v zvezi s problematiko vseh oblik državnega kapitala in skladov
	19. Volitve in imenovanja


	10. seja — 25. marca 1970
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda
	3. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 9. seje republiškega zbora
	2. Predlog zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb
	3. Enotne osnove meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov
	4. Merila in pogoji za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1970
	5. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu
	6. Osnutek zakona o spremembah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
	7. Predlog za izdajo zakona o preosnovanju visoke šole za sociologijo, politične vede in novinarstvo v fakulteto in o priključitvi te fakultete univerzi v Ljubljani
	8. Osnutek zakona o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam
	9. Predlog odloka o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju
	10. Poslanska vprašanja
	11. Predlog odloka o verifikaciji višje tehniške varnostne šole v Ljubljani
	12. Osnutek zakona o označevanju vina
	13. Predlog odloka o soglasju k sklepom skupščin vseh občin v SR Sloveniji, da hrani drugi izvod matičnih knjig republiški sekretariat za notranje zadeve
	14. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje nakupa meteorološke opreme na letališču Ljubljana-Brnik
	15. Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje »Projekta Zgornji Jadran«
	16. Predlog odloka o spremembi odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije
	17. Volitve in imenovanja



	Gospodarski zbor
	10. seja — 25. februarja 1970
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda
	3. Sporočila pred prehodom na dnevni red

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 9. seje gospodarskega zbora
	2. Poslanska vprašanja
	3. Osnutek sklepov in priporočil o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji
	4. Usklajevanje spornega besedila zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah
	5. Predlog za izdajo zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili
	6. Osnutek zakona o odstopu republiškega prispevka iz osebnega dohodka, v premogovnikih zaposlenih delavcev republiškim skupnim rezervam gospodarskih organizacij
	7. Predlog za izdajo zakona o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim časom, o uvedbi dela prek polnega delovnega časa in o opravljanju dela, ki se ne šteje za delovno razmerje
	8. Predlog za izdajo zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena 'kmetijska in stavbna zemljišča
	9. Predlog zakona o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo
	10. Predlog zakona o varstvu narave
	11. Osnutek zakona o geodetski službi
	12. Predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja
	13. Predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega in gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev in izdelavo predloga v zvezi s problematiko vseh oblik državnega kapitala in skladov
	14. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o varstvu narave
	15. Potrditev spremembe statuta cestnega sklada SR Slovenije
	16. Predlog odloka o imenovanju predsednika upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije



	Prosvetno-kulturni zbor
	9. seja — 27. februarja 1970
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 8. seje prosvetno^kulturnega zbora
	2. Poslanska vprašanja
	3. Predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti pedagoškemu inštitutu na univerzo v Ljubljani
	4. Osnutek zakona o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije
	5. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu
	6. Osnutek zakona o spremembah zakona o usposabljanju obrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
	7. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu
	8. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov upravnega odbora Prešernovega sklada
	9. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani in v svet Slovenske filharmonije v Ljubljani


	10. seja — 25. marca 1970
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 9. seje prosvetno-kulturnega zbora
	2. Poslanska vprašanja
	3. Predlog za izdajo zakona o preosnovanju visoke šole za sociologijo,politične vede in novinarstvo v fakulteto in o priključitvi te fakulteteuniverzi v Ljubljani
	4. Sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih ustanov oziroma zavodov
	5. Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1970
	6. Predlog odloka o verifikaciji višje tehniške varnostne šole v Ljubljani
	7. Predlog odloka o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju



	Socialno-zdravstveni zbor
	9. seja — 4. marca 1970
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost poslancev
	2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda
	3. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 7. in 8. seje socialno-zdravstvenega zbora
	2. Poslanska vprašanja
	3. Predlog sklepov za uresničitev sklepov in priporočil za izpopolnitev sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV
	4. Poročilo o poteku družbenega dogovarjanja o oblikovanju in delitvi dohodka na področju zdravstva in zavodskega socialnega varstva
	5. Predlog zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb
	6. Predlog stališč in sklepov v zvezi s problematiko higiensko-epidemiološkedejavnosti
	7. Predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja



	Priloge
	1. Pismena vprašanja poslancev
	2. Predlog sklepov za uresničitev sklepov in priporočil za izpopolnitev sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV
	Poročila

	3. Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin
	4. Osnutek sklepa in priporočila o ukrepih in nalogah za nadaljnji razvoj komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji
	Obrazložitev
	Poročila

	5. Poročilo o uskladitvi spornega besedila zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah
	6. Osnutek zakona o geodetski službi
	Obrazložitev
	Poročila

	7. Predlog zakona o varstvu narave
	Obrazložitev
	Amandmaji izvršnega sveta
	Poročila

	8. Predlog za izdajo zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča
	Poročila

	9. Predlog zakona o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča, razlaščenega za gradnjo
	Obrazložitev
	Poročila

	10. Predlog zakona o odstopu republiškega prispevka iz osebnega dohodka v premogovnikih zaposlenih delavcev republiškim skupnim rezervam gospodarskih organizacij
	Obrazložitev
	Poročila

	11. Predlog za izdajo zakona o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim časom, o uvedbi dela prek polnega delovnega časa in o opravljanju dela, ki se ne šteje za delovno razmerje
	Obrazložitev
	Poročila

	12. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu
	Poročila

	13. Predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti pedagoškemu inštitutu univerze v Ljubljani
	Obrazložitev
	Poročila

	14. Osnutek zakona o odpravi pedagoškega sveta SR Slovenije
	Obrazložitev
	Poročila

	15. Predlog za izdajo zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili
	Poročila

	16. Predlog odloka o potrditvi spremembe statuta cestnega sklada SR Slovenije
	Obrazložitev
	Poročila

	17. Poročilo o poteku družbenega dogovarjanja o oblikovanju in delitvi dohodka za področje zdravstva
	18. Poročilo o poteku družbenega dogovarjanja o oblikovanju in delitvi dohodka na področju zavodskega socialnega varstva
	19. Predlog stališč in sklepov v zvezi s problematiko higiensko-epidemiološke dejavnosti
	Obrazložitev

	20. Predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega, gospodarskega in socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev sistema zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja
	Obrazložitev

	21. Predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškegain gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev in izdelavopredlogov v zvezi s problematiko vseh oblik državnega kapitalain skladov
	22. Predlog zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb
	Obrazložitev
	Amandma izvršnega sveta
	Poročila

	23. Predlog odloka o soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov
	Obrazložitev
	Poročila

	24. Predlog odloka o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1970
	Obrazložitev
	Poročila

	25. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu
	Obrazložitev
	Poročila

	26. Osnutek zakona o spremembah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
	Obrazložitev
	Poročila

	27. Predlog za izdajo zakona o preosnovanju visoke šole za sociologijo, politične vede in novinarstvo v fakulteto in o priključitvi te fakultete univerzi v Ljubljani
	Poročila

	28. Osnutek zakona o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam
	Obrazložitev
	Poročila

	29. Predlog odloka o verifikaciji višje šole za organizacijo dela v Kranju
	Obrazložitev
	Poročila

	30. Predlog odloka o verifikaciji višje tehniške varnostne šole v Ljubljani
	Obrazložitev
	Poročila

	31. Osnutek zakona o označevanju vina
	Obrazložitev
	Dopolnitev obrazložitve
	Poročila

	32. Predlog odloka o soglasju k sklepom skupščin vseh občin v SR Sloveniji, da hrani drugi izvod matičnih knjig republiški sekretariat za notranje zadeve
	Obrazložitev
	Poročilo

	33. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje nakupa meteorološke opreme na letališču Ljubljana-Brnik
	Obrazložitev
	Poročila

	34. Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje »Projekta Zgornji Jadran«
	Obrazložitev
	Dodatna obrazložitev
	Poročila

	35. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije
	Obrazložitev
	Poročila

	36. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Kranju
	Obrazložitev

	37. Predlog odloka o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani
	Obrazložitev

	38. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani
	Obrazložitev

	39. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Celju
	Obrazložitev

	40. Predlog odloka o izvolitvi predsednika okrožnega sodišča v Kranju
	Obrazložitev

	41. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za notranje zadeve
	Obrazložitev

	42. Predlog odloka o imenovanju predsednika upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije
	Obrazložitev

	43. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov upravnega odbora Prešernovega sklada
	Obrazložitev

	44. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet Slovenske filharmonije v Ljubljani
	Obrazložitev

	45. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani
	Obrazložitev

	46. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani
	Obrazložitev

	47. Seznam govornikov


